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§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2.901,3 3.395,5 494,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 205.496,8 233.559,0 28.062,2
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 13.143,9 27.589,8 14.445,9
Indtægtsbudget ....................................................................... 11.283,3 58,7 11.342,0

Fællesudgifter ........................................................................................... 1.543,1 11,9
17.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 242,7 11,4
17.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... 1.300,4 0,5

Arbejdsmiljø ............................................................................................. 1.399,3 546,8
17.21. Arbejdsmiljø .................................................................................... 879,9 99,3
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats ............................... 44,4 94,8
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................ 475,0 352,7

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ..................................................... 46.144,4 26.275,7
17.31. Fællesudgifter .................................................................................. 2.085,1 11.926,0
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................................. 22.004,4 14.005,0
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ...................................................... 5.471,0 293,4
17.37. Dagpenge ved barsel ....................................................................... 11.437,1 -
17.38. Dagpenge ved sygdom ................................................................... 5.146,8 51,3

Arbejdsmarkedsservice ............................................................................ 2.674,5 35,3
17.41. Fællesudgifter .................................................................................. 575,4 19,4
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................ 1.916,4 15,9
17.47. Løntilskud ....................................................................................... 150,6 -
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ......................................... 32,1 -

Fastholdelse ............................................................................................... 20.123,6 105,5
17.51. Fællesudgifter .................................................................................. 72,3 -
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ......................................................... 599,4 -
17.55. Efterløn ............................................................................................ 9.846,5 -
17.56. Fleksjob ........................................................................................... 9.517,4 105,5
17.59. Særlige forebyggende indsatser ...................................................... 88,0 -

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ............................. 192.718,1 27.369,1
17.61. Børnetilskud .................................................................................... 3.295,1 -
17.62. Individuel boligstøtte ...................................................................... 10.741,4 341,2
17.63. Særlige individuelle ydelser ........................................................... 154,8 -
17.64. Sociale Pensioner ............................................................................ 178.526,8 27.027,9
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.437,9 27,7
Interne statslige overførsler ....................................................................... 58,5 13.741,3
Øvrige overførsler ...................................................................................... 262.801,4 40.248,7
Finansielle poster ....................................................................................... 12,9 12,8
Kapitalposter ............................................................................................... 292,3 313,8
Aktivitet i alt .............................................................................................. 264.603,0 54.344,3
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -95,9 -95,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 264.507,1 54.248,4

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 187,1 -
02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation

(Lovbunden) ............................................................................ 15,4 -
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed

mv. (tekstanm. 115) ................................................................ 13,2 -
07. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
08. Feriepengeinfo (Reservationsbev.) ......................................... - -
09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.) ................................ - -
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

(Driftsbev.) .............................................................................. 6,4 -
79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) ............................ 9,2 -

17.19. Øvrige fællesudgifter
11. Arbejdsretten (Driftsbev.) ....................................................... 8,2 -
21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.) ............................................. 5,3 -
32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond (Lovbunden) ......... 192,3 -
33. Administration ved udbetaling af tilgodehavende feriemidler

mv. (Reservationsbev.) ........................................................... 8,3 -
34. Etablering af Seniorpensionsenhed (Reservationsbev.) ......... 4,0 -
77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførs-

ler ............................................................................................. - -
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførs-

ler ............................................................................................. 998,9 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 82,9 -
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 Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) .................................................... 559,0 -
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirk-

somhed) ................................................................................... 60,3 -
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.) . - -
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrati-

ve bøder ................................................................................... 0,8 25,6
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 9,1 -
06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm. 162) (Drifts-

bev.) ......................................................................................... 10,5 -
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 59,0 4,2
09. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning og ulykker

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ 100,0 -
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden) ...................... 3,6 1,8
14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøind-

sats (Lovbunden) ..................................................................... 9,1 -
31. Arbejdsmiljø i Grønland ......................................................... 0,8 -

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden) ..... - 94,8
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.) ....................... 5,5 -
13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 4,2 -
14. Videncenter (Driftsbev.) ......................................................... - -
20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Reservationsbev.) ..... 34,7 -

17.23. Arbejdsskader og erstatninger
11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

(tekstanm. 129) (Lovbunden) ................................................. 365,8 351,2
12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden) ............................. 14,1 -
13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden) ......................... 5,7 -
14. Refusion af erstatninger (Lovbunden) ................................... - -
15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsska-

deforsikring mv. ...................................................................... - 1,0
22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåre-

avlere (Lovbunden) ................................................................. 2,9 0,5
31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden) ....................................... 75,6 -
32. Hædersgaver (Lovbunden) ..................................................... 10,9 -

 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter
03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejds-

givere ....................................................................................... 0,1 0,1
08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i

Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark (Reservations-
bev.) ......................................................................................... - -
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09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.) .. 10,0 6,5
20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsaf-

hængige indkomstoverførsler (Lovbunden) ........................... 215,4 -
21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige ind-

komstoverførsler (Lovbunden) ............................................... 629,4 -
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) .......... 533,9 440,8
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelses-

hjælp (Lovbunden) .................................................................. 121,8 -
29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden) ... 131,2 69,2
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden) 120,9 123,5
34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under

ressourceforløb (Lovbunden) .................................................. 51,2 -
35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under

jobafklaringsforløb (Lovbunden) ............................................ 43,3 44,3
37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledigheds-

ydelse (Lovbunden) ................................................................ 47,0 -
38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden) ........ 0,1 -
39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden) .................. 167,0 -
41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter

(Lovbunden) ............................................................................ - -
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ............................... - 10.691,5
55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom ...... 13,8 550,1

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) ............................ 21.398,3 13.996,1
02. Feriedagpenge (Lovbunden) ................................................... 597,1 -
03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden) ..................................... 8,7 8,7
04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden) .............. 0,2 0,2
05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden) .......................... 0,1 -

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
02. Tilbagebetalinger ..................................................................... - 9,0
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) 3.159,9 -
20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbun-

den) .......................................................................................... 362,4 284,4
21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbun-

den) .......................................................................................... - -
22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) ..................................... 1.303,9 -
23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden) ........ 114,8 -
24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126)

(Lovbunden) ............................................................................ 6,1 -
25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) ..................... 523,9 -

17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) ........................................ 11.341,2 -
11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden) ......................... 95,9 -

17.38. Dagpenge ved sygdom
11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) ..................................... 5.146,8 51,3
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 Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) ... 347,9 -
10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) ............................... 202,8 -
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 3,3 -
31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.) ....................... 4,6 -
32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitali-

sering af tilsynet (Reservationsbev.) ...................................... 1,5 -
41. Renter ...................................................................................... 0,5 4,6

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kon-

tanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) ... - -
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressource-

forløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden) ........................... 490,1 -
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og

modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden) - -
08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse (Lovbun-

den) .......................................................................................... 75,3 -
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115 og 168) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 135,9 -
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede

(tekstanm. 126) (Lovbunden) ................................................. 76,8 -
21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige

(tekstanm. 126) (Lovbunden) ................................................. 14,1 -
30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ 50,0 -
32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden) ..................................... 28,7 14,4
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............. 311,4 -
42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelses-

indsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................ - -
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) 0,2 -
44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
45. Opkvalificeringsinitiativer (tekstanm. 167) (Reservationsbev.) 3,1 -
46. Styrket opkvalificering af ledige (tekstanm. 115) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 30,0 -
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledi-

ge og beskæftigede voksenlærlinge (Lovbunden) ................. 342,8 -
63. Jobpræmie (Lovbunden) ......................................................... - -
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsør-

gelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .............................. 103,8 -
65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller ud-

dannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ......................... - -
66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og

163) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodta-

gere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................................ - -
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre ak-

tører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................... 12,3 -
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73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.) .............................................................................. 144,6 -

74. Jobrotation (Lovbunden) ......................................................... 95,8 -
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ - -
76. Jobrotation til erhvervsuddannelser (tekstanm. 167) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. - -
78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Re-

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

17.47. Løntilskud
01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden) 105,6 -
02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælp-

modtagere m.fl. (Lovbunden) ................................................. 37,4 -
11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm.

126) (Lovbunden) ................................................................... 7,6 -

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med han-

dicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.) ................. 0,3 -
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...... - -
25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 6,3 -
26. Kompetenceløft til iværksættere (tekstanm. 167) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 15,3 -
27. Graduate-programmer til nyuddannede (tekstanm. 115) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 10,2 -

 Fastholdelse

17.51. Fællesudgifter
03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
04. Sporskifte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...................... 25,6 -
05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm.

115) (Reservationsbev.) .......................................................... 18,4 -
11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................... 17,7 -
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 10,6 -

17.54. Støtte til særlige grupper mv.
06. Skånejob (Lovbunden) ............................................................ 53,5 -
11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden) 275,5 -
21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalde-

ren (tekstanm. 115) (Lovbunden) ........................................... 183,0 -
22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden) ... 3,7 -
30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbun-

den) .......................................................................................... 43,4 -
31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbun-

den) .......................................................................................... 28,6 -
32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden) . 2,6 -
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35. Delpension (Lovbunden) ........................................................ 9,1 -
41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden) ............................. - -
42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden) ................................ - -
43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark ........................ - -

17.55. Efterløn
01. Efterløn (Lovbunden) ............................................................. 9.846,5 -

17.56. Fleksjob
01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden) ............................... 5.185,7 -
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden) ..................... 160,9 -
04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden) ........................ 1.806,0 -
05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden) ................................ 1.806,0 -
11. Fleksydelse (Lovbunden) ........................................................ 558,8 105,5

17.59. Særlige forebyggende indsatser
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm.

115) (Reservationsbev.) .......................................................... 48,7 -
12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................................ - -
14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115

og 163) (Reservationsbev.) ..................................................... - -
19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser

(tekstanm. 115 og 167) (Reservationsbev.) ........................... - -
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med

handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.) ........... 22,9 -
22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115

og 163) (Reservationsbev.) ..................................................... 5,3 -
23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 0,5 -
24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 2,5 -
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.) ................................................................... 1,5 -
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 6,6 -

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

17.61. Børnetilskud
01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden) ....................................... 1.157,1 -
02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden) ........................................... 786,9 -
03. Særligt børnetilskud (Lovbunden) .......................................... 415,7 -
04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden) .................. 91,1 -
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden) .... 603,9 -
06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden) .... 2,0 -
08. Det midlertidige børnetilskud (Lovbunden) ........................... 238,4 -

17.62. Individuel boligstøtte
01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) ............................. 7.943,4 25,8
02. Boligsikring (Lovbunden) ....................................................... 2.564,2 -
03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden) ................. 179,5 -
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04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
(Lovbunden) ............................................................................ 10,5 -

05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for bolig-
ydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. ........ 43,8 307,4

06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og bebo-
erindskudslån (Lovbunden) .................................................... - 8,0

17.63. Særlige individuelle ydelser
01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden) .......................... 92,2 -
02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden) .................... 59,6 -
03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden) ............................................. 2,4 -
04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra

og i Grønland (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................ 0,6 -

17.64. Sociale Pensioner
01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden) .......................... 144.576,8 -
02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbun-

den) .......................................................................................... 537,5 -
03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden) ............................ 246,1 -
04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden) ........ - 13.690,0
05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden) ........................ 7.224,8 -
06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm.

126) (Lovbunden) ................................................................... 7.486,3 -
07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden) .................. 422,7 -
08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

(Lovbunden) ............................................................................ 507,0 -
10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126)

(Lovbunden) ............................................................................ 14.329,5 11.412,6
11. Mediecheck (Lovbunden) ....................................................... 336,6 -
12. Seniorpræmie (Lovbunden) .................................................... 356,9 -
13. Seniorpension (Lovbunden) .................................................... 2.446,1 1.925,3
14. ATP-bidrag for seniorpensionister (Lovbunden) ................... 28,7 -
15. Supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpensionister

(Lovbunden) ............................................................................ 27,8 -
16. Tidlig pension (Lovbunden) ................................................... - -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.21.08., 17.21.09., 17.41.12., 17.46.14., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42.,
17.46.43., 17.46.44., 17.46.46., 17.46.64., 17.46.65., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.70., 17.46.75.,
17.46.78., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.24., 17.49.25., 17.49.27., 17.51.03., 17.51.04., 17.51.05.,
17.51.11., 17.51.13., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.19., 17.59.21.,
17.59.22., 17.59.23., 17.59.24., 17.59.25., 17.59.31. og 17.63.04.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, her-
under for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning
af ansøgninger.
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Nr. 126. ad 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.47.11., 17.56.02.,
17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05., 17.64.06. og 17.64.10.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som
opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21.
januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede
partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de på-
gældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv be-
skæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om social service.

Nr. 129. ad 17.23.11.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og

efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980
i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK
nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikrings-
loven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende
ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende
ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betin-
gelserne i § 17, stk. 7-8 om at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor
skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter
reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest d. 31. december 2009. Anmel-
delse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser
af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kort-
lægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 af-
delingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.
Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts

2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100
pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra Afløb på servicejob. Beskæfti-
gelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede
udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Nr. 162. ad 17.21.06.
Tidligere udsendte soldater og andre statsansatte har ret til en ekstra speciallægeundersøgelse,

når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under sagsbehandlingen af en konkret sag umiddelbart
vurderer, at pågældendes sag ikke kan anerkendes som en arbejdsskade, jf. stk. 3.

Stk. 2. Uanset § 16 i lov om arbejdsskadesikring skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i
de i stk. 3 nævnte sager fra 1. januar 2019 træffe afgørelse inden for 12 måneder efter, at sagen
er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget.

Stk. 3. Initiativerne i stk. 1 og stk. 2 gælder for afgørelser vedrørende personer omfattet af
personkredsen i § 1, stk. 2, i lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og
andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven). Ini-
tiativerne omfatter sager om psykiske sygdomme efter arbejdsskadesikringsloven eller veteranlo-
ven, som afgøres, er anmeldt, genoptaget eller optaget til revision i Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring.

Stk. 4. Uanset § 35 og § 59 i lov om arbejdsskadesikring afholder staten Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings merudgifter til initiativerne efter stk. 1 og stk. 2.
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Nr. 163. ad 17.46.66., 17.49.20., 17.49.25., 17.59.14., 17.59.21. og 17.59.22.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes

hensigtsmæssigt.

Nr. 167. ad 17.46.45., 17.46.76., 17.49.26. og 17.59.19.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, her-

under for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling og afvisning af ansøg-
ninger.

Nr. 168. ad 17.46.14.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til inden for rammer fastsat af ministeren at lade det

regionale arbejdsmarkedsråd inden for en særlig varslingspulje yde tilskud til jobcentrene efter
ansøgning til en særlig varslingsindsats til afskedigede medarbejdere fra mindre virksomheder
og til virksomhedsejere i forbindelse med hel eller delvis nedlukning af deres virksomhed. Der
skal være tale om mindre virksomheder i kriseramte brancher inden for corona-ramte erhverv.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den særlige varslingspuljes
anvendelsesområde, herunder om afgrænsning af mindre virksomheder, om indsats og tilbud in-
den for puljen og om udbetaling, administration, regnskab og revision mv. af tilskud.



Anmærkninger

§ 17. 
Beskæftigelses-
ministeriet
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Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om ar-
bejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp,
lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov-
givning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om social pension, lovgivning om førtids-
pension, lovgivning om individuel boligstøtte, lovgivning om børnetilskud, lovgivning om den
sociale pensionsfond samt arbejdsretlige spørgsmål.

 Ministeriet varetager desuden opgaver vedrørende internationalt samarbejde om sociale
ydelser mv., inklusive EU-forordning 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sik-
ringsordninger, bilaterale aftaler om social sikring mv.

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

Nettotal ....................................................... 2.107,2 2.188,0 2.284,1 2.901,3 2.244,9 2.042,1 1.833,1
Udgift ......................................................... 2.586,8 2.608,0 2.696,8 3.395,5 2.746,7 2.552,1 2.355,6
Indtægt ....................................................... 479,6 420,0 412,7 494,2 501,8 510,0 522,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 224,0 213,1 393,3 532,3 485,1 529,8 471,2
17.11. Centralstyrelsen ............................. 210,7 200,1 205,5 231,3 217,7 211,4 208,6
17.19. Øvrige fællesudgifter .................... 13,2 13,0 187,8 301,0 267,4 318,4 262,6

Arbejdsmiljø ............................................. 635,8 643,1 697,0 810,5 801,0 595,0 478,5
17.21. Arbejdsmiljø .................................. 584,8 605,4 663,0 779,3 773,3 570,3 456,7
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ...... 51,0 37,8 34,0 31,2 27,7 24,7 21,8

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .... 10,8 5,7 5,7 3,6 10,3 10,2 10,2
17.31. Fællesudgifter ................................ 10,8 5,7 5,6 3,5 10,2 10,1 10,1
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ............... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Arbejdsmarkedsservice ........................... 1.067,1 1.081,1 976,7 1.383,5 808,6 805,9 777,5
17.41. Fællesudgifter ................................ 440,0 463,3 463,1 560,1 435,4 390,1 373,4
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .......... 603,9 609,8 508,0 791,3 366,6 415,4 392,5
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremme-
 ordninger ....................................... 23,2 7,9 5,6 32,1 6,6 0,4 11,6

Fastholdelse ............................................... 147,7 219,9 200,3 160,3 128,8 90,1 84,6
17.51. Fællesudgifter ................................ 42,8 63,4 76,7 72,3 23,0 17,5 13,1
17.59. Særlige forebyggende indsatser .... 105,0 156,5 123,6 88,0 105,8 72,6 71,5

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Bør-
netilskud mv. ............................................ 21,9 25,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
17.62. Individuel boligstøtte .................... 21,3 24,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
17.63. Særlige individuelle ydelser ......... 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 193.171,8 194.655,1 202.780,6 205.496,8 217.831,4 218.827,5 221.227,0
Udgift ......................................................... 214.690,3 218.292,0 226.960,2 233.559,0 234.589,9 237.078,2 241.440,7
Indtægt ....................................................... 21.518,5 23.636,8 24.179,6 28.062,2 16.758,5 18.250,7 20.213,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... - - 150,0 - -774,6 -1.481,5 -1.911,7
17.19. Øvrige fællesudgifter .................... - - 150,0 - -774,6 -1.481,5 -1.911,7

Arbejdsmiljø ............................................. 127,9 91,5 103,6 92,1 79,4 68,4 59,2
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ...... 127,9 91,5 103,6 92,1 79,4 68,4 59,2

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .... 17.264,1 17.835,6 18.785,3 19.167,5 19.566,4 20.069,8 20.501,4
17.31. Fællesudgifter ................................ 108,1 168,7 726,0 953,1 1.321,8 1.677,4 2.041,9
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. .... 1.910,1 2.004,6 2.014,0 2.026,7 2.068,3 2.080,2 2.078,0
17.37. Dagpenge ved barsel ..................... 10.948,8 11.138,5 11.505,0 11.437,1 11.569,7 11.688,1 11.775,2
17.38. Dagpenge ved sygdom .................. 4.297,1 4.523,7 4.540,3 4.750,6 4.606,6 4.624,1 4.606,3



16 § 17.

Arbejdsmarkedsservice ........................... 1.819,9 1.145,2 958,0 1.041,5 1.038,1 989,8 972,1
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .......... 1.807,8 1.134,0 949,7 1.033,9 1.031,1 983,2 965,9
17.47. Løntilskud ...................................... 12,0 11,2 8,3 7,6 7,0 6,6 6,2

Fastholdelse ............................................... 20.535,5 18.817,7 20.244,3 19.857,8 17.492,4 17.381,7 17.040,1
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ....... 765,8 747,3 663,8 599,4 567,8 543,8 523,6
17.55. Efterløn .......................................... 11.411,7 9.400,3 10.193,3 9.846,5 7.123,0 7.069,8 6.678,6
17.56. Fleksjob ......................................... 8.358,1 8.670,0 9.387,2 9.411,9 9.801,6 9.768,1 9.837,9

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Bør-
netilskud mv. ............................................ 153.424,4 156.765,2 162.539,4 165.337,9 180.429,7 181.799,3 184.565,9
17.61. Børnetilskud .................................. 2.551,0 3.029,9 3.157,2 3.295,1 3.053,9 3.051,3 3.048,7
17.62. Individuel boligstøtte .................... 10.015,3 9.360,0 10.327,2 10.389,7 10.293,9 10.306,2 10.379,9
17.63. Særlige individuelle ydelser ......... 135,1 144,9 156,6 154,2 154,2 154,2 154,2
17.64. Sociale Pensioner .......................... 140.723,0 144.230,4 148.898,4 151.498,9 166.927,7 168.287,6 170.983,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 10.813,8 9.808,2 9.929,9 13.143,9 11.518,4 11.253,5 11.388,2
Udgift ......................................................... 21.091,9 20.624,6 20.801,8 27.589,8 24.902,4 24.268,5 24.132,4
Indtægt ....................................................... 10.278,0 10.816,3 10.871,9 14.445,9 13.384,0 13.015,0 12.744,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... - - 529,6 998,9 23,5 -164,6 -7,9
17.19. Øvrige fællesudgifter .................... - - 529,6 998,9 23,5 -164,6 -7,9

Arbejdsmiljø ............................................. - - - 1,3 - - -
17.21. Arbejdsmiljø .................................. - - - 1,3 - - -

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .... 9.702,8 9.564,3 9.279,8 11.925,4 11.326,5 11.272,1 11.252,1
17.31. Fællesudgifter ................................ 175,4 189,2 291,4 430,3 550,5 668,2 782,7
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ............... 6.407,1 6.428,5 5.932,0 7.999,3 7.550,8 7.303,7 7.113,4
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. .... 3.120,3 2.946,6 3.056,4 3.150,9 3.225,2 3.300,2 3.356,0
17.38. Dagpenge ved sygdom .................. - - - 344,9 - - -

Arbejdsmarkedsservice ........................... 1.112,5 243,9 122,0 218,3 168,4 146,0 144,0
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats .......... 965,9 99,6 - 75,3 25,9 3,4 -
17.47. Løntilskud ...................................... 146,6 144,3 122,0 143,0 142,5 142,6 144,0

Fastholdelse ............................................... -1,4 - -1,5 - - - -
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ....... -1,4 - -1,5 - - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 7.376,7 11.248,7 11.306,6 11.283,3 7.913,4 10.257,0 10.323,5
Udgift ......................................................... 4.099,0 58,9 60,6 58,7 2.157,7 58,7 58,7
Indtægt ....................................................... 11.475,7 11.307,6 11.367,2 11.342,0 10.071,1 10.315,7 10.382,2

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø ............................................. 47,7 47,7 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4
17.22. Arbejdsmarkedets parters ar-

bejdsmiljøindsats ........................... 46,8 46,8 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ...... 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .... 7.323,7 11.197,3 11.248,5 11.227,8 7.857,9 10.201,5 10.268,0
17.31. Fællesudgifter ................................ 7.323,7 11.197,3 11.248,5 11.227,8 7.857,9 10.201,5 10.268,0

Arbejdsmarkedsservice ........................... 5,4 3,7 6,7 4,1 4,1 4,1 4,1
17.41. Fællesudgifter ................................ 5,4 3,7 6,7 4,1 4,1 4,1 4,1

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende
arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og
styringsopgaver for ministerområdet.
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Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler
og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser mv., der skal fo-
relægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren,
øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter: 17.11.01. Departementet (Driftsbev.)  
17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale

Arbejdsorganisation (Lovbunden)  
17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udred-

ningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)  
17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning

for selvstændige (Reservationsbev.)  
17.11.08. Feriepengeinfo (Reservationsbev.)  
17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.)  

 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration
af satspuljer (Driftsbev.)  

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) 

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)  
17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)  
17.19.32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond

(Lovbunden)  
17.19.33. Administration ved udbetaling af tilgode-

havende feriemidler mv.
(Reservationsbev.)  

17.19.34. Etablering af Seniorpensionsenhed
(Reservationsbev.)  

17.19.79. Reserver og budgetregulering  
17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)  
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Ar-

bejdsmiljø (Statsvirksomhed)  
17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Ar-

bejdsmiljø (Driftsbev.)  

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for om-
råderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedsservice: §
17.11.01. Departementet, § 17.21.01. Arbejdstilsynet og § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BV 2.2.9. Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve,
øvrige udgifter til § 17 med henblik på at fremme initiativer, herunder
teknologianskaffelser, som besluttes i finansårets løb, og som ikke kan
rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut fi-
nansieringsbehov.

http://www.bm.dk
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17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbe-
søg samt administrative bøder  

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøom-
rådet (Reservationsbev.)  

17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekst-
anm. 162) (Driftsbev.)  

 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)  

17.21.09. Tilskud vedrørende forebyggelse af ned-
slidning og ulykker (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø
(Lovbunden)  

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgiv-
ning (Reservationsbev.)  

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets par-
ters arbejdsmiljøindsats (Lovbunden)  

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland  
17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd

og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129)
(Lovbunden)  

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl.
(Lovbunden)  

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)  
17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodt-

gørelse hos arbejdsgivere  
17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser på

udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed
i Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) 

17.31.09. Administration af forsikringsordninger
(Reservationsbev.)  

17.32.03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)  
17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft

(Lovbunden)  
17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft

(Lovbunden)  
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-

tering (Driftsbev.)  
17.41.10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)  
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekst-

anm. 115) (Reservationsbev.)  
17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

(Driftsbev.)  
17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkom-

stregister og digitalisering af tilsynet
(Reservationsbev.)  

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekst-
anm. 115 og 168) (Reservationsbev.)  

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og
læse- og skrivesvage (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  
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17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevalu-
ering af beskæftigelsesindsatsen (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.)  

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)  

 17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer (tekstanm.
167) (Reservationsbev.)  

17.46.46. Styrket opkvalificering af ledige (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.)  

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langva-
rig offentlig forsørgelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmar-
kedet i job eller uddannelse (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)  

17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte
(tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)  

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til
kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat,
kommuner og andre aktører (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)  

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæfti-
gelsesindsatsen (Driftsbev.)  

17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelser
(tekstanm. 167) (Reservationsbev.)  

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)  

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)  

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap (tekstanm. 115
og 163) (Reservationsbev.)  

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.49.25. Motion og fællesskab på recept (tekst-
anm. 115 og 163) (Reservationsbev.)  

17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere (tekst-
anm. 167) (Reservationsbev.)  

17.49.27. Graduate-programmer til nyuddannede
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)  

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)  

17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  
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17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i æl-
dreplejen (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)  
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)  
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med

handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i be-
skæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.59.14. Styrket indsats for personer med et han-
dicap (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)  

17.59.19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige
arbejdspladser (tekstanm. 115 og 167)
(Reservationsbev.)  

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grup-
per og personer med handicap (tekstanm.
115 og 163) (Reservationsbev.)  

17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale an-
svar (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.)  

17.59.23. Indsatser for personer med handicap
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)  

17.59.24. Personer med handicap i job (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)  

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancen-
tret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)  

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)  

17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflyt-
ningsudgifter mv. (Lovbunden)  

17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af
rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.)  

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft

for indkomstoverførsler  
17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)  
17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)  
17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fi-

skere, fangere og fåreavlere (Lovbunden)  
17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)  
17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modta-

gere af øvrige indkomstoverførsler
(Lovbunden)  

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedag-
penge (Lovbunden)  

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdag-
penge (Lovbunden)  
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17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressource-
forløbsydelse under ressourceforløb
(Lovbunden)  

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressource-
forløbsydelse under jobafklaringsforløb
(Lovbunden)  

17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revalide-
rings- og ledighedsydelse (Lovbunden)  

17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension
(Lovbunden)  

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)  

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af
kommunale udgifter (Lovbunden)  

17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontant-
hjælp m.fl. (Lovbunden)  

17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontant-
hjælp m.fl. (Lovbunden)  

17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)  
17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)

(Lovbunden)  
17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp

(tekstanm. 126) (Lovbunden)  
17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)

(Lovbunden)  
17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)  
17.37.11. Orlov til pasning af syge børn

(Lovbunden)  
17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)  
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorud-

gifter ved ressourceforløb og jobafkla-
ringsforløb (Lovbunden)  

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
af revalidender og modtagere af syge-
dagpenge og ledighedsydelse
(Lovbunden)  

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige
og beskæftigede (tekstanm. 126)
(Lovbunden)  

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering
af 15-17 årige (tekstanm. 126)
(Lovbunden)  

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)  
17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddan-

nelsesaftaler for ledige og beskæftigede
voksenlærlinge (Lovbunden)  

17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)  
17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)  
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med vide-

regående uddannelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)  

17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender
m.fl. (tekstanm. 126) (Lovbunden)  
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17.54.06. Skånejob (Lovbunden)  
17.54.11. Personlig assistance til personer med

handicap (Lovbunden)  
17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5

år til efterlønsalderen (tekstanm. 115)
(Lovbunden)  

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og
134) (Lovbunden)  

17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld før-
tidspension (Lovbunden)  

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pen-
sion mv. (Lovbunden)  

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i ud-
landet (Lovbunden)  

17.54.35. Delpension (Lovbunden)  
17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)  
17.55.01. Efterløn (Lovbunden)  
17.56.01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden)  
17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)

(Lovbunden)  
17.56.04. Fleksjob med variabel refusion

(Lovbunden)  
17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)  
17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)  
17.61.01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)  
17.61.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)  
17.61.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)  
17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn

(Lovbunden)  
17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag

mv. (Lovbunden)  
17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpoli-

tik (Lovbunden)  
17.61.08. Det midlertidige børnetilskud

(Lovbunden)  
17.62.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)  
17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)  
17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud

(Lovbunden)  
17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne af-

skrivninger for boligydelseslån, boligsik-
ringslån og beboerindskudslån mv.  

17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, bolig-
sikringslån og beboerindskudslån
(Lovbunden)  

17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.
(Lovbunden)  

17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
(Lovbunden)  

17.63.03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)  
17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126)

(Lovbunden)  
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17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekst-
anm. 126) (Lovbunden)  

17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden) 

17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
(Lovbunden)  

17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126)
(Lovbunden)  

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtids-
pension (tekstanm. 126) (Lovbunden)  

17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister
(Lovbunden)  

17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for
førtidspensionister (Lovbunden)  

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansi-
ering (tekstanm. 126) (Lovbunden)  

17.64.11. Mediecheck (Lovbunden)  
17.64.12. Seniorpræmie (Lovbunden)  
17.64.13. Seniorpension (Lovbunden)  
17.64.14. ATP-bidrag for seniorpensionister

(Lovbunden)  
17.64.15. Supplerende arbejdsmarkedspension for

seniorpensionister (Lovbunden)  
17.64.16. Tidlig pension (Lovbunden)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende

indkomstoverførsler  
17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)  
17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modta-

gere af ledighedsafhængige indkomsto-
verførsler (Lovbunden)  

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)  

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontant-
hjælp og uddannelseshjælp (Lovbunden)  

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)  

17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)  
17.35.02. Tilbagebetalinger  
17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm.

126) (Lovbunden)  
17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)  
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

af dagpenge-, kontanthjælps- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere (Lovbunden)  

17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervs-
uddannelse (Lovbunden)  

17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede
ledige (Lovbunden)  

17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og
 uddannelseshjælpmodtagere m.fl.

(Lovbunden)  
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17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)  
17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Dan-

mark  

Indtægtsbudget:
17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljølo-

ven (Lovbunden)  
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

(Driftsbev.)  
17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejds-

miljørådet (Reservationsbev.)  
17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)  
17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø

(Reservationsbev.)  
17.23.15. Administrative bøder ved manglende teg-

ning af arbejdsskadeforsikring mv.  
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser  
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpen-

ge ved sygdom  
17.41.41. Renter  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2018 2019 2020 F 2022 2023 2024
Bevilling i alt ............................................. 198.732,9 195.388,1 203.688,0 210.258,7 223.681,3 221.866,1 224.124,8
Årets resultat .............................................. -16,7 14,6 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 198.716,1 195.402,7 203.688,0 210.258,7 223.681,3 221.866,1 224.124,8

Udgift ..................................................... 242.467,9 241.583,4 250.519,4 264.603,0 264.396,7 263.957,5 267.987,4
Indtægt ................................................... 43.751,8 46.180,7 46.831,4 54.344,3 40.715,4 42.091,4 43.862,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 1.360,4 1.380,5 1.411,9 1.437,9 1.336,2 1.089,0 1.064,7
Indtægt ................................................... 26,0 28,7 16,8 27,7 27,8 27,7 27,8

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 58,4 33,8 47,7 58,5 51,9 41,2 35,5
Indtægt ................................................... 13.385,9 13.378,2 13.561,9 13.741,3 45,2 35,1 30,3

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 240.728,9 239.868,6 248.735,9 262.801,4 262.708,2 262.531,8 266.596,5
Indtægt ................................................... 29.317,6 31.670,3 32.925,6 40.248,7 40.315,2 41.700,8 43.476,1

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 17,6 15,7 17,4 12,9 11,8 10,6 9,5
Indtægt ................................................... 722,0 770,4 13,9 12,8 12,8 12,8 12,8

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 302,6 284,8 306,5 292,3 288,6 284,9 281,2
Indtægt ................................................... 300,3 333,1 313,2 313,8 314,4 315,0 315,6

Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2018 2019 2020 F 2022 2023 2024
Driftsposter ................................................. 1.334,3 1.351,8 1.395,1 1.410,2 1.308,4 1.061,3 1.036,9
11. Salg af varer ....................................... 6,9 4,1 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... 7,4 11,6 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 8,2 8,8 10,7 14,6 14,6 14,6 14,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 57,1 60,7 68,0 46,1 46,1 46,1 46,1
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... 86,9 89,2 - 1,9 1,9 1,9 1,9
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18. Lønninger / personaleomkostninger ... 781,9 791,5 839,7 904,6 854,5 693,7 679,9
20. Af- og nedskrivninger ........................ 83,0 86,1 73,0 57,2 56,2 48,9 43,8
21. Andre driftsindtægter .......................... 1,6 1,9 3,1 10,0 10,0 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 351,5 353,0 431,2 428,1 377,5 298,4 293,0
28. Ekstraordinære indtægter .................... 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
29. Ekstraordinære omkostninger ............. - 0,0 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -13.327,5 -13.344,5 -13.514,2 -13.682,8 6,7 6,1 5,2
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 13.385,9 13.378,2 13.561,9 13.741,3 45,2 35,1 30,3
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 58,4 33,8 47,7 58,5 51,9 41,2 35,5

Øvrige overførsler ...................................... 211.411,3 208.198,3 215.810,3 222.552,7 222.393,0 220.831,0 223.120,4
30. Skatter og afgifter ............................... 9.062,6 9.023,1 9.332,0 9.740,6 9.628,6 9.557,8 9.509,5
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 11,0 2,1 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... 15.009,8 17.585,5 20.665,0 27.764,1 29.156,6 30.317,7 32.040,5
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 5.234,1 5.059,6 2.928,6 2.744,0 1.530,0 1.825,3 1.926,1
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 2.877,3 2.895,2 2.956,2 3.037,8 3.067,3 3.157,1 3.240,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 39.380,9 30.591,9 22.883,7 23.978,6 23.495,1 23.789,4 23.911,9
44. Tilskud til personer ............................. 198.067,3 206.005,1 221.640,0 233.835,5 236.175,3 236.514,0 240.812,2
45. Tilskud til erhverv .............................. 80,7 44,8 27,1 38,5 4,5 4,5 4,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 322,9 331,7 576,9 820,0 637,4 571,3 461,6
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 652,0 1.091,0 -671,4 -1.504,5 -1.833,8

Finansielle poster ....................................... -704,4 -754,7 3,5 0,1 -1,0 -2,2 -3,3
25. Finansielle indtægter ........................... 722,0 770,4 13,9 12,8 12,8 12,8 12,8
26. Finansielle omkostninger .................... 17,6 15,7 17,4 12,9 11,8 10,6 9,5

Kapitalposter .............................................. 19,1 -62,9 -6,7 -21,5 -25,8 -30,1 -34,4
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 300,9 283,8 302,9 292,3 288,6 284,9 281,2
55. Statslige udlån, afgang ....................... 297,7 331,4 308,7 313,8 314,4 315,0 315,6
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -16,7 14,6 - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, tilgang ............................. 2,6 1,7 4,5 - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, afgang ............................. 1,7 1,0 3,6 - - - -
I alt ............................................................. 198.732,9 195.388,1 203.688,0 210.258,7 223.681,3 221.866,1 224.124,8

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2020 ............................................ 240,1 63,2 - 1.334,2
 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen
Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets de-

partement.

17.11.01. Departementet (Driftsbev.)
Departementet er sekretariat for ministeren, der forestår den overordnede planlægning og

styring inden for ministeriets område.
Arbejdsskadestyrelsen er nedlagt d. 1. juli 2016, og styrelsens sagsbehandlingsopgaver samt

de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved er-
hvervssygdomme, er overdraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I den forbindelse har de-
partementet overtaget ansvaret for en række opgaver på arbejdsskadeområdet.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 192,4 179,0 175,5 187,1 177,5 174,0 171,4
Indtægt ......................................................... 12,1 10,0 7,0 11,4 11,4 11,4 11,4
Udgift ........................................................... 194,1 181,9 182,5 198,5 188,9 185,4 182,8
Årets resultat ............................................... 10,4 7,1 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 164,6 176,5 179,8 193,1 183,5 180,0 177,4
Indtægt .................................................. 2,9 4,6 4,3 6,0 6,0 6,0 6,0

20. Ekstra tilskud til OECD
Udgift .................................................... 0,2 - - - - - -

40. Beskæftigelsesministeriets HR
Udgift .................................................... 22,3 - - - - - -
Indtægt .................................................. 2,3 - - - - - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 6,9 5,4 2,7 5,4 5,4 5,4 5,4
Indtægt .................................................. 6,9 5,4 2,7 5,4 5,4 5,4 5,4

Bemærkninger: På § 17.11.01.10. Almindelig virksomhed overføres der via interne statslige overførsler op til 1,2 mio.
kr. til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til udgifter ved specialattacheer. I 2019 er delbevilling til Beskæftigelses-
ministeriets HR på § 17.11.01.40. indarbejdet i den almindelige virksomhed på § 17.11.01.10.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Beskæftigelsesministeriet arbejder for at få flest muligt i arbejde på et dynamisk, sundt og

sikkert arbejdsmarked.
Departementet bistår beskæftigelsesministeren med at udforme og udvikle beskæftigelses-

og arbejdsmiljøpolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er overførselsadgang mellem § 17.11.01. Departementet og §
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
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Departementet har det overordnede ansvar for at tilvejebringe beslutningsgrundlaget for ud-
vikling af regeringens politik og for at betjene ministeren vedrørende beskæftigelsesindsatsen,
forsørgelsesydelser, arbejdsmiljø, arbejdsskader, mv.

Departementet medvirker til at udvikle politikområderne bl.a. via analyser, evidens, juridiske
vurderinger og inddragelse af interessenter.

Departementet bistår beskæftigelsesministeren i relation til Folketingets behandling af lov-
forslag, spørgsmål fra folketingsudvalg mv., samt bidrager til det internationale samarbejde i EU,
ILO, Europarådet, Nordisk Ministerråd, FN og OECD.

Departementet varetager den overordnede ledelse og koordinering af ministeriet og medvirker
til at sikre en effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af
ministeriets enheder.

Departementet varetager styring, koordination og tilsyn af opgaveløsningen i ministeriets
enheder i form af Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementet har det overordnede og koordinerende ansvar for ministerens tilsyn med be-
styrelserne i en række lovfastsatte selvejende institutioner, fonde og administrationsordninger.
Således har departementet ansvaret for tilsynet med bestyrelsen i LD fondene samt ansvaret for
tilsynet med bestyrelsen i Arbejdsmarkeds Tillægspension (ATP), Udbetaling Danmark, Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring og en række andre selvejende institutioner og ordninger. Tilsynet
sker i samspil med Arbejdstilsynet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr.
760 af 21. juni 2016 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk

Virksomhedsstruktur
17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv.
17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer
17.19.11. Arbejdsretten
17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål
Beskæftigelses- og arbejdsmiljø-
politik

Det er departementets mål gennem betjening af ministeren
at sikre en beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik, der følger
de politiske aftaler, og som understøtter flest muligt i arbejde
på et dynamisk, sundt og sikkert arbejdsmarked. Departe-
mentet har herudover som mål at sikre en effektiv og korrekt
drift.

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

| Udgift i alt ................................................| 202,3| 190,3| 184,1| 198,5| 188,9| 185,4| 182,8

| 0.| Generelle fællesomkostninger .............| 117,4| 117,3| 120,1| 125,7| 123,2| 121,0| 119,6
| 1.| Beskæftigelses- og arbejdsmiljøpolitik| 84,9| 73,0| 64,0| 72,8| 65,7| 64,4| 63,2

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180133
http://www.bm.dk
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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 .............................................. 12,1 10,0 7,0  11,4 11,4 11,4 11,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 6,9 5,4 2,7  5,4 5,4 5,4 5,4
6. Øvrige indtægter .................................... 5,2 4,6 4,3  6,0 6,0 6,0 6,0
Bemærkninger: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor depar-
tementet er forvaltningsorgan, ministeriets pulje til beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed. 

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ 194 186 186  191 188 184 180
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 125,0 118,6 120,2  132,4 129,9 127,5 125,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,5 0,1 0,2  - - - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 124,5 118,5 120,0  132,4 129,9 127,5 125,6

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reguleret egenkapital ................................. - - 3,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 90,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 94,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... -4,2 -2,6 7,1 6,7 5,4 4,5 3,8
+ anskaffelser .............................................. - 7,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 3,7 -4,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 16,3 2,7 - - - - -
- afskrivninger ............................................. -14,2 1,6 1,8 2,5 2,1 1,9 1,7
Samlet gæld ultimo ..................................... -2,6 -4,2 6,5 5,4 4,5 3,8 3,3

Låneramme .................................................. - - 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 36,1 30,0 25,0 21,1 18,3

I finansieringsoversigten er indarbejdet, at departementet som led i Arbejdsskadestyrelsens
overgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 har købt aktiver, som tidligere var
forankret i Arbejdsskadestyrelsen. Aktiverne udlejes herefter til Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring mod en leje svarende til værdien af renter og afskrivninger, jf. § 21 i lov nr. 394 af 2. maj
2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

10. Almindelig virksomhed
Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1,0 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingspro-

jekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats.
Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af kønsopdelt

lønstatistik.
Der kan ydes tilskud til Foreningen Nordjobb på op til 0,2 mio. kr. vedrørende faglig ud-

veksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i ud-
landet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som råd-
givere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO).

Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179955
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Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om
barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.
I 2019 er ministeriets fælles center for HR indarbejdet i den almindelige virksomhed.

Beskæftigelsesministeriet oprettede i 2012 et fælles center for HR, hvor alle HR-ressourcer
samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæfti-
gelsesministeriets HR løser således alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver
samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

I henhold til lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov
om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love med senere æn-
dringer kan Beskæftigelsesministeriets HR oppebære indtægter fra ATP til dækning af alle de
udgifter, der følger af, at Beskæftigelsesministeriet udlåner en række medarbejdere til ATP med
henblik på, at disse gør tjeneste i de respektive ordninger.

Den 1. januar 2018 er en ny finansieringsmodel for CPR-data trådt i kraft, der indebærer, at
betalingen for CPR-data ikke længere faktureres efter forbrug. På den baggrund er kontoen re-
duceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.

Som følge af effektiviseringsgevinster ved samling af basal it-drift i Statens It er kontoen
reduceret med 0,1 mio. kr. i 2020 og frem.

Som følge af organisationsudvidelse i Statsministeriet er bevillingen reduceret med 0,5 mio.
kr. i 2020 og frem.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og frem i forbindelse med fællesstatslige
løsninger for konsulent- og advokatydelser.

Som følge af en ny organisering af det lovbundne område mellem Departementet og Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering er kontoen forhøjet med 9,3 mio. kr. i 2021, 9,0 mio. kr. i
2022 og 8,9 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Kontoen er reduceret med 2,7 mio. kr. i 2021, 2,8 mio. kr. i 2022-2023 og 2,9 mio. kr. i 2024
og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem
regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
for 2020 af december 2019.

Kontoens lønsumsloft er forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022, 5,5 mio. kr. i
2023 og 5,7 mio. kr. i 2024 og frem til at understøtte øget intern opgaveløsning som følge af
besparelse på statens konsulentforbrug. 

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2021 til medfi-
| nansiering af omkostninger i barsel.dk ved udvikling og implementering af model for bedre bar-
| selsvilkår for selvstændigt erhvervsdrivende, jf. lovforslag nr. 80 af 11. november 2020 om æn-
| dring af barselsudligningsloven (optagelse af selvstændige erhvervsdrivende i barselsudlignings-
| ordningen og justering af klageadgang).

Der er adgang til at afholde udgifter til lovforberedende arbejde for ordninger, der er eller
planlægges forankret i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), herunder udgifter til tilretning
og udvikling af it-understøtning mv.

20. Ekstra tilskud til OECD
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Beskæftigelsesministeriets HR
I 2019 er ministeriets fælles center for HR indarbejdet i den almindelige virksomhed på §

17.11.01.10.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179955
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179956
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97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd,

hvor departementet er forvaltningsorgan, og ministeriets pulje til beskæftigelsespolitisk forsøgs-
og udredningsvirksomhed mv.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifterne til Danmarks andel af budgettet for ILO.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 14,4 13,9 14,0 15,4 15,4 15,4 15,4
10. Medlemsbidrag til Den Interna-
 tionale Arbejdsorganisation

Udgift ................................................... 14,4 13,9 14,0 15,4 15,4 15,4 15,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 0,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 14,4 13,5 14,0 15,4 15,4 15,4 15,4

10. Medlemsbidrag til Den Internationale Arbejdsorganisation
Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel

af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm.
115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende ar-
bejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang mellem § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk
forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. og § 20.89.02.20. PIAAC - in-
ternational måling af voksnes kompetencer.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12 Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan

videreføres til det efterfølgende finansår, dog højest med et beløb sva-
rende til modtagne projektoplæg, som ikke er blevet behandlet i fi-
nansåret.

BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 8,7 8,7 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs-

og udredningsvirksomhed mv.
Udgift ................................................... 7,4 6,9 11,4 11,4 11,4 11,9 13,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,9 0,8 2,0 1,5 0,9 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,4 6,0 10,6 9,4 9,9 11,0 13,2

30. Forskningscenter for Arbejds-
markeds- og Organisationsstudi-

 er (FAOS)
 Udgift ................................................... 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,3 -
Bemærkninger: På § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv., overføres der via interne
statslige overførsler 0,9 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023
(2020 -pl) til § 20.89.02.20. PIAAC- internation al måling af voksnes kompetencer.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,5
I alt .................................................................................................................................. 4,5

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og be-

skæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesmi-
nisteren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under
ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til
forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæfti-
gelsesministeriet.

Som opfølgning på den første PIAAC-undersøgelse (The Programme for the International
Assessment of Adult Compentencies) gennemført i 2009 til 2010 deltager Danmark i den anden
PIACC-undersøgelse i 2018-2023. Der er indgået aftale om at samfinansiere indsatsen, der bliver
forankret i Undervisningsministeriet, og medfinansieringen sker via interne statslige overførsler
til § 20.89.02.20. PIAAC - international måling af voksnes kompetencer.

Beskæftigelsesministeriet har indgået en fornyet samarbejdsaftale med Forskningscenter for
Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) for perioden 2019-2023. På den baggrund er
kontoen på finansloven for 2020 reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2023.

Beskæftigelsesministeriet har i perioden 2019-2022 indgået aftale med FAOS om et forsk-
ningsprojekt vedrørende platformsarbejde i Danmark. På den baggrund er kontoen på finansloven
for 2020 nedjusteret med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)
Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det dan-

ske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af ar-
bejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og europæisk niveau.

Beskæftigelsesministeriet har indgået en fornyet samarbejdsaftale med Forskningscenter for
Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) i perioden 2019-2023. På den baggrund er
kontoen på finansloven for 2020 forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2023.
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Beskæftigelsesministeriet har i perioden 2019-2022 indgået aftale med FAOS om et forsk-
ningsprojekt vedrørende platformsarbejde i Danmark. På den baggrund er kontoen på finansloven
for 2020 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022.

17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige (Reservations-
bev.)

På kontoen afholdes statens udgifter til udbetalinger, drift og nedlukning af barselsudlig-
ningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Mellemfinansiering af barselsud-

ligning for selvstændige
Indtægt ................................................ - - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - - - - -

10. Mellemfinansiering af barselsudligning for selvstændige
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.11.08. Feriepengeinfo (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes statens udgifter til Feriepengeinfo, som giver lønmodtagere et samlet

overblik over deres optjente feriegodtgørelse og optjente feriedage.
Alle lønmodtagere, der ikke holder ferie med løn, eller får udbetalt feriegodtgørelse på anden

vis f.eks. via DAs digitale løsning på ferieområdet, skal anmode om feriegodtgørelse via Ferie-
pengeinfo.

I henhold til § 43 d, stk. 3, i lov om ferie, jf. LBK nr. 1177 af 9. oktober 2015 med senere
ændringer, angives krav om, at der skal opkræves et bidrag fra arbejdsgiverne til finansiering af
driften af Feriepengeinfo.

Der er på finansloven for 2017 indarbejdet en årlig statslig kompensation til arbejdsgiverne
på 5,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Midlerne er overført fra § 17.19.79.70. Budgetregulering vedrø-
rende initiativer rettet mod udsatte grupper. 

Ordningen er forlænget i 2019 indtil en varig løsning kan træde i kraft. På den baggrund er
der på finansloven for 2019 indarbejdet en statslig kompensation til arbejdsgiverne på 5,5 mio.
kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 5,8 5,6 3,6 - - - -
10. Feriepengeinfo

Udgift ................................................... 5,8 5,6 3,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,8 5,6 3,6 - - - -

http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174358
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Feriepengeinfo
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.)
På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til

anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede
udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for
den pensionsanciennitet, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.

På finansloven for 2017 er det indarbejdet, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli
2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende be-
handling af konkrete sager om personskader mv. I den forbindelse udlånes et antal medarbejdere
i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 0,2 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 0,2 0,0 - - - - -
Årets resultat ............................................... - - -  - - - -
10. Tjenestemænd udlånt til Udbeta-
 ling Danmark

Udgift .................................................... 0,2 0,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,2 0,0 - - - - -

20. Tjenestemænd udlånt til Ar-
 bejdsmarkedets Erhvervssikring

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

30. Udlån af medarbejdere i Grøn-
land til Arbejdsmarkedets Er-

 hvervssikring
Udgift .................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til

anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede
udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for
den pensionsanciennitet, som optjenes for de pågældende tjenestemænd.
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Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

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

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægter i alt .............................................. 0,2 0,0 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,0 -  - - - -

Overslag over årsværk, der udlånes:

10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark
I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionssty-

relsen, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med op-
gaverne i Pensionsstyrelsen, til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med
den kongelige resolution af 19. juni 2015, overtager Beskæftigelsesministeriet ansvaret for om-
rådet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud
af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle senere opståede
udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag
for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark.

20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for

Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om
personskader mv., udlånes et antal medarbejdere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Be-
skæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud
af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansmini-
steren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Arbejdsmar-
kedets Erhvervssikring.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling
Danmark .............................................. 66 57 43 42 40 39 34

20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmar-
kedets Erhvervssikring ....................... 12 12 9 8 8 7 6

30. Medarbejdere udlånt til Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikring i Grønland ........ 7 7 7 7 7 7 7
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30. Udlån af medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for

Arbejdsskadesstyrelsens takstfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om
personskader mv., udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn, pension og ydelser til medarbejderne, og udgiften
refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter.

17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.)
Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-

projekter. Bevillingen er afsat i forbindelse med Aftale mellem den daværende V-regering, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2017 af november 2016.  

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 7,8 6,4 2,6 - -
Udgift ........................................................... - - 7,8 6,4 2,6 - -
Årets resultat ............................................... - - -  - - - -
10. Beskæftigelsesministeriets admi-

nistration af satspuljer
Udgift .................................................... - - 7,8 6,4 2,6 - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
Kontoens formål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministeriets satspulje-

projekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter de retningslin-
jer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk
Administrative Vejledning (ØAV).

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 5,3  4,4 1,8 - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 5,3  4,4 1,8 - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets
administration af satspuljer til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
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Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har
adgang til at overføre bevilling til.

10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer
Kontoen vedrører Beskæftigelsesministeriets udgifter til administration af satspuljeprojekter.

Projekter, hvor der af kontoen kan afholdes administrationsudgifter til, består af følgende:
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,8
mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021. Heraf udgør lønsum 1,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019,
1,2 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021.

I 2019 er delbevilling til administrationsbidraget til de respektive permanente ordninger til-
bageført fra 2022 og frem.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2019, 2,4 mio. kr. i 2020, 2,1
mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. i 2022. Heraf udgør lønsum 1,4 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020,
1,5 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022.

Aktivitetsoversigt 
Mio. kr. Projekt-ID B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

0. Administrationsmidler i alt 7,7 6,2 2,6 - -
1. Pulje til projekter med indsatser for handi-

cappede .................................................
2019-90-h 0,1 0,1 0,1 - -

2. Idræt som vej til inklusion, integration, be-
skæftigelse og sundhed - Motion og fæl-
lesskab på recept..................................

2019-91-a 0,2 0,2 0,2 - -

3. Bedre udslusning og overgang fra særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse ...........

2019-93-0 0,1 0,1 0,1 - -

4. Pulje til reintegration af sindslidende og
psykisk syge på arbejdsmarkedet ........

2019-96-0 0,1 - - - -

5. Investering i udsatte og syge borgere på
kanten af arbejdsmarkedet ..................

2018-63-0 2,4 1,6 1,5 - -

6. Seniornetværket .................................. 2018-64-0 0,1 0,1 0,1 - -
7. Landsforeningen LEV..........................  2018-65-0 0,2 0,2 0,1 - -
8. Jobbanken ........................................... 2018-66-0 0,2 0,2 0,1 - -
9. Handicapidrættens Videncenter .......... 2018-67-0 0,1 0,1 0,1 - -
10.Topvirk ................................................. 2018-68-0 0,1 0,1 0,1 - -
11.High:Five .............................................. 2018-69-0 0,2 0,2 0,1 - -
12.Vold som Udtryksform........................ 2018-70-0 0,1 0,1 0,1 - -
13.Udbredelse af virksomheders sociale ansvar 2018-79-0 0,3 0,3 - - -
14.Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælps-

modtagere på langvarig offentlig forsørgel-
se ...........................................................

2017-89-0 - - - - -

15.Et mere rummeligt arbejdsmarked for bor-
gere med handicap ...............................

2017-91-0 0,3 - - - -

16.Handicappuljen ................................... 2017-92-0 0,2 - - - -
17.Cabi ...................................................... 2017-93-0 0,1 - - - -
18.Cabi ...................................................... 2017-94-0 0,1 0,1 - - -
19.Flere borgere i udkanten af arbejdsmarked

i job eller uddannelse...........................
2016-59-0
2016-57-0
2016-60-0
2016-61-0

- - - - -

20.Forebyggende indsatser for udsatte grupper
og borgere med handicap ....................

1999-19-0
2015-60-0

0,7 0,7 - - -

21.Arbejdsmiljøforskningsfond ................. 2009-46-0 2,1 2,1 - - -
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17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)
Reserven på underkonto § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter er oprettet

med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt finansiering af særligt priorite-
rede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at
fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som besluttes i finansårets løb,
og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt
finansieringsbehov.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - -8,6 9,2 9,0 8,8 8,6
Udgift ........................................................... - - -8,6 9,2 9,0 8,8 8,6
20. Omdisponeringsreserve, øvrige
 udgifter

Nettoudgift ............................................ - - 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6
Udgift ................................................... - - 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6

55. Senere ikræfttrædelse af be-
kendtgørelse om sikkerhedsbe-
stemmelser for natur- og bioga-

 sanlæg
Nettoudgift ............................................ - - -0,7 - - - -
Udgift ................................................... - - -0,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,7 - - - -

60. Budgetregulering vedr. imple-
mentering af EESSI hos Udbeta-

 ling Danmark
Nettoudgift ............................................ - - -1,0 - - - -
Udgift ................................................... - - -1,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -1,0 - - - -

75. Negativ budgetregulering vedrø-
rende køb af konsulentydelser
Nettoudgift ............................................ - - -16,3 - - - -
Udgift ................................................... - - -16,3 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -16,3 - - - -

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter
Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

55. Senere ikræfttrædelse af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for natur- og bio-
gasanlæg

På finansloven for 2020 er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2020 til finansiering af lavere
indtægter på § 17.21.04.10. Godkendelse af naturgasanlæg mv. som følge af forskudt ikrafttræ-
delse af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for natur- og biogasanlæg.

60. Budgetregulering vedr. implementering af EESSI hos Udbetaling Danmark
Som følge af implementeringsudgifter til Electronic Exchange of Social Security Information

hos Udbetaling Danmark er underkontoen oprettet med en negativ budgetregulering på 1,0 mio.
kr. i 2020 med henblik på at finansiere merudgiftsbehovet.
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75. Negativ budgetregulering vedrørende køb af konsulentydelser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.19. Øvrige fællesudgifter
Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets depar-

tement.

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,6 7,9 8,2 8,2 8,1 7,9 7,8
Indtægt ......................................................... 0,0 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5
Udgift ........................................................... 7,8 8,3 8,4 8,7 8,6 8,4 8,3
Årets resultat ............................................... -0,2 -0,1 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 7,8 8,3 8,4 8,7 8,6 8,4 8,3
Indtægt .................................................. 0,0 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag
Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.
Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles

kontorpersonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemandsretten samt Den Kommu-
nale og Regionale Tjenestemandsret.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 1003 af 24. au-
gust 2017 med senere ændringer om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (herefter arbejds-
retsloven).

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt over-
trædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side
arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner el-
ler enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2 skal det ved domme pålægges den tabende eller undta-
gelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

På finansloven for 2018 er der foretaget en administrativ flytning af det fælles kontorperso-
nale og betjentfunktion fra Forligsinstitutionen til Arbejdsretten.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180198
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,3 0,2  0,5 0,5 0,5 0,5
4. Afgifter og gebyrer ................................ - - 0,2  - - - -
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,3 -  0,5 0,5 0,5 0,5
Bemærkninger: Indtægterne vedrører pålagte beløb til hel eller delvis dækning af Arbejdsrettens omkostninger.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ 10 11 3  3 3 3 3
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,6 4,9 4,2  4,2 4,1 4,0 3,9
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,6 4,9 4,2  4,2 4,1 4,0 3,9

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen ydes der rettens formand, fem næstformænd og sekretariatsleder vederlag. Ve-

derlaget hviler på aftale, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Beskæftigel-
sesministeriet og Den Danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke
statsansatte, partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

Fra 2020 og frem er der overført 0,7 mio. kr. til kontoen fra § 17.19.21. Forligsinstitutionen
som følge af en ændret udgiftsfordeling mellem institutionerne. Heraf udgør lønsum 0,1 mio. kr.

Opgaver Mål
Behandling af tvister om kollek-
tive overenskomster og hovedaf-
taler

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og for-
tolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive
overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem
på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndighe-
der og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller en-
keltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorgani-
sationer.

Mio. kr.
R

2018
R

2019
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Udgift i alt ................................................ 8,2 7,7 8,5 8,7 8,6 8,4 8,3

0. Generelle fællesomkostninger ............ 5,3 3,5 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9
1. Behandling af tvister om kollektive

overenskomster og hovedaftaler ......... 2,9 4,2 4,6 4,7 4,6 4,5 4,4
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17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,3 6,0 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0
Udgift ........................................................... 5,5 5,0 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0
Årets resultat ............................................... 0,8 1,0 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 5,5 5,0 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag
Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.
Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom som Arbejdsretten. De to institutioner har

fælles kontorpersonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemandsretten samt Den
Kommunale og Regionale Tjenestemandsret.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og
arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. LBK nr. 709 af 20.
august 2002 om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger,
kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

På finansloven for 2018 er der foretaget en administrativ flytning af det fælles kontorperso-
nale og betjentfunktion fra Forligsinstitutionen til Arbejdsretten.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål
Bilæggelse af stridigheder mel-
lem arbejdsgivere og arbejdsta-
gere

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridig-
heder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overens-
komstfornyelse eller indgåelse af overenskomst, jf. LBK nr.
709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i
arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til
lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige
finanslove eller ved særlig lov.

Mio. kr.
R

2018
R

2019
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Udgift i alt ................................................ 5,7 6,1 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0

0. Generelle fællesomkostninger ............ 4,4 4,6 3,5 4,0 3,9 3,8 3,7
1. Bilæggelse af stridigheder mellem ar-

bejdsgivere og arbejdstagere .............. 1,3 1,5 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29527
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 1,3 1,2 1,4  1,3 1,3 1,3 1,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 1,3 1,2 1,4  1,3 1,3 1,3 1,3

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligs-

mænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingsmænd og Forligsinstitutionens sekretær.
Fra 2020 og frem er der overført 0,7 mio. kr. til § 17.19.11. Arbejdsretten som følge af en

ændret udgiftsfordeling mellem institutionerne. Heraf udgør lønsum 0,1 mio. kr.

17.19.32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond (Lovbunden)
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal
have ret til betalt ferie - en ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017, er der afsat
midler som kompensation til arbejdsgiverne for de udgifter, som arbejdsgiverne har som følge
af den nye ferielov.

Midlerne til kompensation af arbejdsgiverne har været afsat som en reserve på finanslovene
for 2018 og 2019 og udmøntes på finansloven for 2020, idet den nye ferieordning med samti-
dighedsferie træder i kraft i 2020.

En del af kompensationen til arbejdsgiverne gives som et statsligt tilskud til Lønmodtagernes
Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond finansieres af de private arbejdsgivere og det forven-
tes, at fondens udgifter vil stige som følge af den nye ferieordning med samtidighedsferie. Det
statslige tilskud vil sikre, at de private arbejdsgivere ikke får merudgifter til Lønmodtagernes
Garantifond som følge af en ny ferieordning.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2021 og
| 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021
| er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for
| 2021.
| På kontoen er der således indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 193,2 192,3 181,7 170,9 170,9
10. Tilskud til Lønmodtagernes Ga-
 rantifond

Udgift ................................................... - - 193,2 192,3 181,7 170,9 170,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 193,2 192,3 181,7 170,9 170,9

10. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond
Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.
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| 17.19.33. Administration ved udbetaling af tilgodehavende feriemidler mv. (Re-
| servationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af Aftale mellem rege-
| ringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
| Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer
| af juni 2020 om førtidig udbetaling af feriemidler og engangstilskud til ydelsesmodtagere.
| På kontoen konteres statens udgifter til administration af førtidig udbetaling af feriemidler
| og engangstilskud til ydelsesmodtagere. Opgaven med administration og udbetaling af feriemidler
| er forankret i LD-fonde, der løser opgaven med teknisk-administrativ bistand fra Arbejdsmarke-
| dets Tillægspension. Staten finansierer omkostningerne til udvikling og administration af opga-
| ven. Opgaven med udbetaling af engangstilskud til ydelsesmodtagere er forankret i Arbejdsmar-
| kedets Tillægspension. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal udsøge cpr-numre på
| de borgere, der er berettiget til tilskuddet. Staten finansierer omkostninger til udvikling og ad-
| ministration af opgaven.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 8,3 1,7 1,7 1,7
10. Administration ved udbetaling af

tilgodehavende feriemidler mv.
Udgift ................................................... - - - 8,3 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 8,3 1,7 1,7 1,7

| 10. Administration ved udbetaling af tilgodehavende feriemidler mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,3 mio. kr. i 2021, 1,7 mio.
| kr. årligt i 2022-2024, som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af
| hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020. Midlerne vedrører administra-
| tion af udbetaling af de første tre ugers feriemidler.

| 17.19.34. Etablering af Seniorpensionsenhed (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af lov nr. 869 af 6. juni
| 2020 om etablering af Seniorpensionsenheden.
| På kontoen konteres statens udgifter til finansiering af udgifter i Arbejdsmarkedets Tillægs-
| pension i forbindelse med etablering af den nye Seniorpensionsenhed.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 4,0 - - -
10. Etablering af Seniorpensionsen-
 hed

Udgift ................................................... - - - 4,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/869
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| 10. Etablering af Seniorpensionsenhed
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. i 2021 til etable-
| ringsomkostninger vedr. Seniorpensionsenheden.

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 150,0 - -774,6 -1.481,5 -1.911,7
10. Budgetregulering vedrørende af-

dæmpet regulering af indkom-
 stoverførsler
 Udgift ................................................... - - - - -601,0 -982,3 -1.077,4

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -601,0 -982,3 -1.077,4

15. Reserve vedrørende seniorpen-
 sion

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

45. Budgetregulering vedrørende ob-
ligatorisk pensionsopsparing un-
der delloft for indkomstoverførs-

 ler
Udgift ................................................... - - - - -323,6 -649,2 -984,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -323,6 -649,2 -984,3

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler
| Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative
| Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige ind-
| komstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 237 af 27. februar 2020 om
| satsreguleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2021, 2022, 2023 og 2024 reguleres de omfattede
| ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der
| indbudgetteret en negativ budgetregulering på 599,5 mio. kr. i 2022 og 1.090,7 mio. kr. i 2023."
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2022,
| opjusteret med 111,6 mio. kr. i 2023 og nedjusteret med 1.077,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct. lavere end lagt til
| grund for opreguleringen af kontoen på Finanslovsforslaget for 2021, opjusteret med 1,8 mio. kr.
| i 2022 og 3,2 mio. kr. i 2023.
| Som følge af nyt skøn og korrektioner er bevillingen nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2022,
| opjusteret med 108,4 mio. kr. i 2023 og nedjusteret med 1.077,4 mio. kr. i 2024.

15. Reserve vedrørende seniorpension
På finansloven for 2020 er kontoen videreført med 150,0 mio. kr. årligt i 2022 og frem som

reserve til håndtering af eventuelle merudgifter ved seniorpensionsordningen som følge af Aftale
mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret til seni-
orpension for nedslidte af maj 2019.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/237


44 § 17.19.77.45.

45. Budgetregulering vedrørende obligatorisk pensionsopsparing under delloft for ind-
komstoverførsler

| Kontoen vedrører indbetalinger til obligatorisk pensionsordning samt tillæg til arbejdsgiver-
| refusion for en række indkomsterstattende ydelser inden for delloft for indkomstoverførsler, jf.
| lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love, jf. lov nr.
| 339 af 2. april 2019. I 2022, 2023 og 2024 indbetaler staten hhv. 0,9 pct., 1,2 pct. og 1,5 pct. af
| overførselsydelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension. På den baggrund er der indbudgetteret
| en negativ budgetregulering på 321,4 mio. kr. i 2022, 642,7 mio. kr. i 2023 og 967,3 mio. kr. i
| 2024.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,3 mio. kr. i 2022,
| 4,6 mio. kr. i 2023 og 14,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct. lavere end lagt til
| grund for opreguleringen af kontoen på Finanslovsforslaget for 2021, er bevillingen opjusteret
| med 0,9 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 2,2 mio. kr. i 2022, 6,5 mio. kr. i 2023
| og 17,0 mio. kr. i 2024.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 529,6 998,9 23,5 -164,6 -7,9
10. Reserve vedrørende øvrige ind-
 komstoverførsler
 Udgift ................................................... - - -92,3 319,0 -74,7 -83,3 -114,6

49. Reserver og budgetregulering ....... - - -92,3 319,0 -74,7 -83,3 -114,6

20. Reserve vedrørende budgetga-
 ranti

Udgift ................................................... - - 537,0 679,9 206,3 129,5 418,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 537,0 679,9 206,3 129,5 418,0

30. Reserve vedrørende beskæftigel-
 sestilskud

Udgift ................................................... - - 84,9 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 84,9 - - - -

40. Budgetregulering vedrørende af-
dæmpet regulering af ledigheds-

 relaterede indkomstoverførsler
 Udgift ................................................... - - - - -4,0 -2,3 2,0

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -4,0 -2,3 2,0

45. Budgetregulering vedrørende ob-
ligatorisk pensionsopsparing un-
der ledighedsrelaterede indkom-

 stoverførsler
Udgift ................................................... - - - - -104,1 -208,5 -313,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -104,1 -208,5 -313,3

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/339
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10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som

har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er
omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019 vedrørende afskaffelse af foræl-
drekøb i virksomhedsordning mv. er bevillingen nedjusteret med 14,7 mio. kr. i årene 2021-2024.

| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
| Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
| aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
| med 13,7 mio. kr. i 2021, 25,8 mio. kr. i 2022, 25,2 mio. kr. i 2023 og 24,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimu-
| li-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020 er bevillingen nedjusteret med 3,8 mio. kr. i 2021
| og 2,1 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige
og Alternativet om udvidelse af retten til sorgorlov af juni 2020 er bevillingen opjusteret med
3,7 mio. kr. i 2021-2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 347,8 mio. kr. i 2021 og
| nedjusteret med 35,6 mio. kr. i 2022, 47,2 mio. kr. i 2023 og 79,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct. lavere end lagt til
| grund for opreguleringen af kontoen på Finanslovsforslaget for 2021, er bevillingen opjusteret
| med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2023-2024.
| Som følge af en korrektion af konsekvenserne af Aftale mellem regeringer og Venstre, Dansk
| Folkeparti Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
| Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om udvidelse af sorgorlov af juni 2020 er be-
| villingen nedjusteret med 7,4 mio. kr. i 2020-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,2
| mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 27,3
| mio. kr. i 2022, 37,1 mio. kr. i 2023 og 72,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen opjusteret med 183,4 mio. kr. i 2021 og nedjusteret med 0,8 mio. kr.
| i 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i
| 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023.
| Som følge af forlængelse af den midlertidige ordning, hvor arbejdsgivere har ret til refusion
| fra første fraværsdag for lønmodtagere, og hvor selvstændige har ret til sygedagpenge fra første
| fraværsdag, som følge af covid-19 (oprindeligt indført med lov nr. 212 af 17. marts 2020), er
| bevillingen opjusteret med 121,2 mio. kr. i 2021.
| Som følge af forlængelse af den midlertidige ordning, hvor private og offentlige arbejdsgivere
| kan modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere og pårørende i den
| særlige risikogruppe (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Ra-
| dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
| Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe af maj
| 2020), er bevillingen opjusteret med 50,8 mio. kr. i 2021.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/212
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20. Reserve vedrørende budgetgaranti
Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetga-

rantirede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
| Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
| aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
| med 37,1 mio. kr. i 2021, 74,9 mio. kr. i 2022, 82,8 mio. kr. i 2023 og 88,0 mio. kr. i 2024.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimu-
lig-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020 er bevillingen opjusteret med 221,8 mio. kr. i
2021, 119,4 mio. kr. i 2022, 50,4 mio. kr. i 2023 og 22,4 mio. kr. i 2024.

| Som følge af en yderligere forlængelse af 12 måneders perioden i 225-timersreglen, som led
| i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19 jf. lovforslag nr. 202 af 25. juni 2020
| om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen er bevillingen opjusteret
| med 32,2 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er
| bevillingen nedjusteret med 10,2 mio. kr. i 2021, 7,1 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023 og 2,1
| mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 er bevillingen
| opjusteret med 62,4 mio. kr. i 2021, 13,3 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 335,2 mio. kr. i 2021,
| 5,2 mio. kr. i 2022, nedjusteret med 2,7 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 310,9 mio. kr. i 2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct. lavere end lagt til
| grund for opreguleringen af kontoen på Finanslovsforslaget for 2021, er bevillingen nedjusteret
| med 2,3 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen opjusteret med 33,2
| mio. kr. i 2021, 3,7 mio. kr. i 2022 og 12,5 mio. kr. i 2023.
|  Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Konservative og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-,
| idræts- og kulturliv af august 2020 er bevillingen opjusteret med 20,7 mio. kr. i 2021, 12,7 mio.
| kr. i 2022, 8,0 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 27,2
| mio. kr. i 2022, 39,5 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 314,5 mio. kr. i 2024
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen nedjusteret med 79,2 mio. kr. i 2021 og opjusteret med 3,0 mio. kr. i
| 2022.
| Som følge af forslag til lov nr. 79 om styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede
| kurser, udvidelse af mindre intensiv indsats, varslingspuljens anvendelsesområde samt fritagelse
| for indsats og rådighed for unge, der deltager i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
| mv.). er bevillingen nedjusteret med 7,9 mio. kr. i 2021 og 7,8 2022-2024 mio. kr. i 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance
| om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
| for 2021-2024 af november 2020, er bevillingen opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio.
| kr. i 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen opjusteret med 298,6 mio. kr.
| i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 20,2 mio. kr. i 2023.
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| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019), er bevillingen
| opjusteret med 9,5 mio. kr. i 2020.
| Som følge af, at kommunerne i januar og februar 2021 har mulighed for at afvikle lovpligtige
| samtaler i de første 6 måneder af ledighedsforløbet digitalt, er bevillingen opjusteret med 18,0
| mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
| hedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 er bevillingen
| opjusteret med 42,7 mio. kr. i 2021, 13,4 mio. kr. i 2022, 4,6 mio. kr. i 2023 og nedjusteret med
| 1,4 mio. kr. i 2024.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud
 Der budgetteres ikke længere på kontoen. Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet om reform af det kommunale tilskuds-
og udligningssystem af d. 5. maj 2020 indarbejdes beskæftigelsestilskuddet i den generelle ud-
ligning fra 2021.

40. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af ledighedsrelaterede indkomst-
overførsler

| Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative
| Folkeparti om en skattereform af juni 2012 foretages en afdæmpet regulering af forskellige ind-
| komstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om satsre-
| guleringsprocent i perioden 2016-2023. I 2021, 2022 og 2023 reguleres de omfattede ydelser med
| satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,75 pct. På den baggrund er der indbudgetteret
| en negativ budgetregulering på 3,3 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2022-2023
| og opjusteret med 2,0 mio. kr. i 2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct. lavere end lagt til
| grund for opreguleringen af kontoen på Finanslovsforslaget for 2021 er bevillingen opjusteret
| med 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.
| Som følge af nyt skøn og korrektioner er bevillingen nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2022,
| nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 2,0 mio. kr. i 2024.

45. Budgetregulering vedrørende obligatorisk pensionsopsparing under ledighedsrelaterede
indkomstoverførsler

| Kontoen vedrører indbetalinger til obligatorisk pensionsordning for A-dagpenge og kontant-
| og uddannelseshjælp mv., jf. lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og
| forskellige andre love, jf. lov nr. 339 af 2. april 2019. I 2022, 2023 og 2024 indbetaler staten hhv.
| 0,9 pct., 1,2 pct. og 1,5 pct. af overførselsydelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension. På den
| baggrund er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 107,5 mio. kr. i 2022, 209,4 mio.
| kr. i 2023 og 306,1 mio. kr. i 2024.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 3,7 mio. kr. i 2022,
| 1,5 mio. kr. i 2023 og nedjusteret med 6,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct. lavere end lagt til
| grund for opreguleringen af kontoen på Finanslovsforslaget for 2021, er bevillingen opjusteret
| med 0,3 mio. kr. i 2022, 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse december 2020 er bevillingen
| opjusteret med 3,4 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023 og nedjusteret med 7,9 mio. kr. i 2024

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5441
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17.19.79. Reserver og budgetregulering
| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat midler i 2023 til en Særlig pulje til ar-
| bejdsmiljø, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-
| sten om ret til tidlig pension af oktober 2020.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - -19,0 82,9 70,7 132,8 77,2
25. Reserve vedr. vanskeligt stillede

familier med børn
Udgift ................................................... - - - 15,3 30,6 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 15,3 30,6 - -

30. Kommunalt lov- og cirkulære-
 program

Udgift ................................................... - - -22,0 67,6 40,1 31,9 77,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -22,0 67,6 40,1 31,9 77,2

35. Reserve til administration af se-
 niorpræmie

Udgift ................................................... - - 3,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 3,0 - - - -

55. Særlig pulje til arbejdsmiljø
 Udgift ................................................... - - - - - 100,9 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 100,9 -

25. Reserve vedr. vanskeligt stillede familier med børn
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 til vanskeligt stillede familier med børn er underkontoen oprettet på fi-
nansloven for 2019 med 15,3 mio. kr. i 2021 og 30,6 mio. kr. i 2022.

I medfør af lov nr. 60 af 30. januar 2018 med senere ændringer om ferie reduceres omfanget
af uhævede feriepenge fra 2021 og frem. Det medfører, at der ikke vil være indtægter i Ar-
bejdsmarkedets Feriefond i 2021, og det skønnes at reducere indtægterne fra 2022 og frem. Der
er afsat en reserve til understøttelse af Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte til ferieformål for
vanskeligt stillede familier med børn i 2021 og 2022.

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med

ny lovgivning mv. på ministerområdet.
Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen for-
højet med 2,0 mio. kr. i 2024.

Som følge af Aftale mellem daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019 er bevillingen nedjusteret med 1,1 mio.
kr. i 2024.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 17.19.79.35. Reserve til administration
af seniorpræmie til § 17.41.10. Udbetaling Danmark.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198312
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Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
med 65,1 mio. kr. i 2021, 36,6 mio. kr. i 2022, 31,9 mio. kr. i 2023 og 31,8 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 2,5 mio. kr. i 2021, 3,5
| mio. kr. i 2022 og 44,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af forslag til lov nr. 21 af oktober 2020 om ændring af lov om social pension og
| forskellige andre love, der bl.a. medfører en harmonisering af danske regler med EU-retten om
| udenlandske pensioner, er bevillingen opjusteret med 2,5 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen opjusteret med 3,5 mio.
| i 2022 og 44,5 mio. kr. i 2024.

35. Reserve til administration af seniorpræmie
På finansloven for 2020 er kontoen oprettet med en reserve på 3,0 mio. kr. i 2020 som følge

af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018 med henblik på at finansiere eventuelle merudgifter, såfremt administrationen
af seniorpræmie i Udbetaling Danmark bliver dyrere end forudsat.

| 55. Særlig pulje til arbejdsmiljø
| I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med 100,9 mio. kr. i 2023 til
| en særlig pulje til arbejdsmiljø som følge af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, So-
| cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ret til tidlig pension af oktober 2020.
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Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø
Lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 375 af 31. marts 2020 med senere ændringer, administreres

af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i
Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under
Beskæftigelsesministeriet, der forsker og formidler viden om arbejdsmiljø til Beskæftigelsesmi-
nisteriet, virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejds-
miljø.

Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på
indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådets tværgående opgaver varetages
i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljø-
området, Arbejdsmiljøforskningsfonden samt tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det
grønlandske arbejdsmiljøråd.

17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)
Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale

med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets strategi for 2020.
 

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 421,0 442,3 532,8 559,0 551,3 343,1 334,8
Indtægt ......................................................... 15,4 18,9 13,3  16,2 12,8 12,8 8,3
Udgift ........................................................... 445,4 472,6 546,1 575,2 564,1 355,9 343,1
Årets resultat ............................................... -9,0 -11,4 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 433,7 461,3 533,7 563,1 556,7 348,5 335,7
Indtægt .................................................. 2,9 6,4 0,9 5,4 5,4 5,4 0,9

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.10. Beskæftigelsesmini-
steriets administration af satspuljer og § 17.21.01. Arbejdstilsynet.
Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og §
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og §
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet.
Der er adgang til overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond
til § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

| BV 2.10.5.| Der er adgang til at overføre op til 4,5 mio. kr. overførsel fra §
| 17.21.09. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning og arbejds-
| ulykker til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, dog maksimalt svarende til de
| faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/375
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30. Administration af godkendelses-
 ordning mv.

Udgift .................................................... 7,0 5,1 6,6 6,9 6,9 6,9 6,9
Indtægt .................................................. 7,9 6,1 6,6 6,9 6,9 6,9 6,9

60. Test for covid-19 mv.
Udgift .................................................... - - - 1,3 - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt .................................................. - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 4,6 6,2 5,6 3,7 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. 4,6 6,2 5,6 3,7 0,3 0,3 0,3

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 2,1 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. i lønsum fra § 17.11.10. Beskæftigel-
sesministeriets administration af satspuljer til drift af forskningssekretariatsfunktion og administration af Arbejdsmiljø-
forskningsfonden. Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. fra §17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden til frikøb
af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag, udgifter til årlig konference, an-
noncering af opslag mv. 

| Der er budgetteret med intern statslig overførsel på 4,5 mio. kr. fra § 17.21.09. Tilskud vedrørende forebyggelse af ned-
| slidning og ulykker til administration af ordningen.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Arbejdstilsynet arbejder for at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø og for at

forebygge arbejdsskader og nedslidning samt modvirke sygefravær og udstødelse fra arbejds-
markedet.

Arbejdstilsynets vision er at være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden om
effekt og viden fra brugerinddragelse, forskning, egne analyser mv. omsættes til en målrettet fo-
rebyggende indsats.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Tilsyn, 2) Kommu-
nikation samt 3) Regulering og arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager endvidere servicering af ministeren i forbindelse med politikfor-
mulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Arbejdstilsynet varetager administrationen af følgende lovgivning:
Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 375 af

31. marts 2020 med senere ændringer samt LBK nr. 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø
i Grønland med senere ændringer.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er
at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tek-
niske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynet varetager tilsynet med overholdelsen af reglerne i lov nr. 512 af 6. juni 2007
om røgfri miljøer med senere ændringer, lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning mv. af
visse produkter med senere ændringer og lov nr. 831 af 1. juli 2015 om sikkerhed mv. for offs-
horeanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer.

Arbejdstilsynet foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileve-
randører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til lov nr. 831 af 1. juli
2015 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter
med senere ændringer. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes af rettighedshaverne.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for an-
meldelse af stoffer og materialer (produktregister) i henhold til lov om kemikalier, jf. LBK nr.
115 af 26. januar 2017 med senere ændringer og lov om arbejdsmiljø jf. LBK nr. 375 af 31. marts
2020 med senere ændringer.

Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet i
henhold til lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring med se-

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/375
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/512
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/155
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/831
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/831
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/115
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/375
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/394
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/395
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nere ændringer, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre
love.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets depar-
tement er Arbejdstilsynets strategi med tilhørende mål- og resultatplan. Strategiens indhold aftales
mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet og omfatter et antal resultat-
krav for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Den primære ramme for Arbejdstilsynets virksomhed i perioden 2020-2022 er Aftale mellem
den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold
på arbejdsmarkedet af april 2019. Aftalen indebærer en målretning af arbejdsmiljøindsatsen for
at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt øget kontrol med udenlandske virksomhe-
der.

Arbejdstilsynet udfører indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks.
arbejdsmiljøfaglig bistand.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Ar-
bejdsmiljørådet.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur
17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Tilsyn Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksom-

hederne. Tilsynsindsatsen er målrettet de væsentligste ar-
bejdsmiljøproblemer og de virksomheder, der forventes at
have de største problemer. Arbejdstilsynet arbejder på at
styrke inddragelsen af den nyeste forskning og viden fra bl.a.
analyser og data på arbejdsmiljø- samt arbejdsskadeområdet
i udviklingen og prioriteringen af tilsynsindsatsen. Herunder
data fra andre myndigheder.

Kommunikation Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden og krav til
et godt arbejdsmiljø, så virksomhederne sættes i stand på
egen hånd at forebygge og følge op på arbejdsmiljøproble-
mer. Kommunikationen skal være målrettet og enkel og let
at forstå og anvende.

Regulering og arbejdsmiljøud-
vikling

Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende målrettet og
tidssvarende regulering på arbejdsmiljøområdet og arbejds-
skadeområdet. Reguleringen skal være tydelig, forståelig og
relevant for virksomhederne, interessenter og samarbejds-
partnere.

http://www.at.dk
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægter i alt .............................................. 15,4 18,9 13,3  16,2 12,8 12,8 8,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 0,2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 4,6 6,2 5,6  3,7 0,3 0,3 0,3
4. Afgifter og gebyrer ................................ 7,9 7,9 6,6  6,9 6,9 6,9 6,9
6. Øvrige indtægter .................................... 2,9 4,6 0,9  5,4 5,4 5,4 0,9
Bemærkninger: Der budgetteres med øvrige indtægter på 0,9 mio. kr. årligt, som vedrører betaling fra andre for anvendelse
af Arbejdstilsynets lokaler.

| Der er budgetteret med intern statslig overførsel på 4,5 mio. kr. fra § 17.21.09. Tilskud vedrørende forebyggelse af ned-
| slidning og ulykker til administration af ordningen.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ 576 592 706  741 731 478 464
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 316,3 328,9 383,9  421,9 417,8 273,2 265,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 2,2 2,9 0,2  1,1 0,2 0,2 0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 314,1 326,0 383,7  420,8 417,6 273,0 265,1

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reguleret egenkapital ................................. - - 7,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 63,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 71,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 67,5 67,0 62,8 72,6 73,1 66,7 60,3
+ anskaffelser .............................................. 11,0 10,8 6,3 - 0,3 0,3 0,3
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 2,2 1,4 3,0 16,0 9,0 9,0 9,0
- afhændelse af aktiver ............................... 9,0 0,8 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 4,6 15,5 15,1 15,5 15,7 15,7 13,8
Samlet gæld ultimo ..................................... 67,0 62,9 57,0 73,1 66,7 60,3 55,8

Låneramme .................................................. - - 75,0 90,0 90,0 80,0 80,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 76,0 81,2 74,1 75,4 69,8

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

| Udgift i alt | 465,2| 485,4| 551,6| 575,2| 564,1| 355,9| 343,1

| 0.| Generelle fællesomkostninger ............| 101,6| 103,0| 105,4| 116,0| 116,2| 74,1| 72,8
| 1.| Tilsyn ..................................................| 274,1| 281,4| 334,9| 339,3| 327,9| 203,1| 198,8
| 2.| Kommunikation ....................................| 20,7| 27,7| 27,8| 31,4| 31,4| 20,0| 19,6
| 3.| Regulering og arbejdsmiljøudvikling ..| 68,8| 73,3| 83,5| 88,5| 88,6| 58,7| 51,9
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10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdstilsynets ordinære

virksomhed, herunder administration af arbejdsmiljøloven og tilsynsvirksomhed. Der henvises til
bemærkninger under hovedkontoen.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2018 af december 2017 er der aftalt en skærpet sanktion ved gentagne overtrædelser
af anmeldepligten til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Indtægten herfor bliver
optaget på § 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder. I
tilknytning hertil vil der skulle afholdes udgifter til medarbejderressourcer og it-understøtning af
opgaveløsningen. På den baggrund er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2018 og med 0,9 mio.
kr. årligt i 2019 til 2025.

Som følge af ressortoverførsel af opgaver vedrørende markedsovervågning til § 8.22.41.
Sikkerhedsstyrelsen og § 8.11.01. Departementet, jf. kgl. resolution af 22. juni 2018, er kontoen
reduceret med 3,2 mio. kr. i 2020 og 3,1 mio. kr. i 2021 og frem. Heraf udgør lønsum 2,4 mio.
kr. årligt.

Som følge af effektiviseringsgevinster ved samling af basal it-drift i Statens it er kontoen
reduceret med 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 og frem.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejds-
miljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 er kontoen forhøjet med 140,8
mio. kr. i 2020, 157,8 mio. kr. i 2021 og 178,6 mio. kr. i 2022 og 19,6 mio. kr. i 2023 og frem.
Heraf udgør lønsum 94,3 mio. kr. i 2020, 105,6 mio. kr. i 2021 og 120,7 mio. kr. i 2022 og 8,4
mio. kr. i 2023 og frem.

Som følge af den daværende VLAK-regerings udspil "Mindre Bureaukrati - mere vækst" er
kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2020 til 2022 til initiativ om inspirati-
on/spredning af løsninger fra virksomhed til virksomhed, heraf udgør lønsum 0,2 mio. kr. i hvert
af årene.

Som følge af udmøntning af reserve afsat til opfølgning på Disruptionrådets arbejde er kon-
toen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2020 og 3,1 mio. kr. i 2021 og 2022 til initiativ om åbne of-
fentlige arbejdsmiljødata, heraf udgør lønsum 0,7 mio. kr. i hvert af årene.

Som følge af den daværende VLAK-regerings udspil "Mere nærvær - mindre sygefravær"
er kontoen forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 til initiativ om udvikling
af videnspakker om forebyggelse og fastholdelse samt etablering af rejsehold, heraf udgør lønsum
8,2 mio. kr. i 2020 og 6,5 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019 er kontoen forhøjet med 22,7
mio. kr. i 2020 samt 26,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Midlerne er afsat til en styrkelse af den
fælles myndighedsindsats mod social dumping, som gennemføres i samarbejde mellem Arbejds-
tilsynet, skattemyndighederne og politiet.

Kontoen er reduceret med 8,1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, 8,5 mio. kr. i 2023 og 8,7 mio.
kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale
mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om
finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoens lønsumsloft er forhøjet med 10,3 mio. kr. i 2021, 10,7 mio. kr. i 2022, 11,0 mio.
kr. i 2023 og 11,3 mio. kr. i 2024 og frem til at understøtte øget intern opgaveløsning som følge
af besparelse på statens konsulentforbrug.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 21,2 mio. kr. i 2021, 11,0 mio.
| kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023.
| Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, heraf 7,0 mio. kr. i lønsum, som
| følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
| Alternativt om finansloven for 2021 af december 2010. Midlerne er afsat til en styrket indsats
| mod seksuel chikane og at forbedre psykisk arbejdsmiljø.



§ 17.21.01.10. 55

| Kontoen er forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2021, heraf 7,0 mio. kr. i lønsum, til midlertidig
| indsats med vejledning om forebyggelse af smitte med covid-19 i forbindelse med tilsyn.
|  Som følge af udmøntning af reserven til forebyggelsesinitiativer som led i Aftale mellem
| den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret til seniorpension
| for nedslidte af maj 2019 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2021-2023 til at understøtte
| evidensbaseret viden om metoder, der virker i praksis gennem indsamling af data om, hvad der
| virker for de virksomheder, der får tilskud fra tilskudsordningen. Vidensopbygningen skal un-
| derstøtte en evaluering af ordningen i 2023.

30. Administration af godkendelsesordning mv.
Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets ad-

ministration af godkendelsesordning, jf. BEK nr. 840 af 29. juni 2010 om godkendelse af udby-
dere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser §§ 32-34, behandling af ansøgning om autori-
sation, jf. BEK nr. 65 af 17. januar 2013 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på ar-
bejdsmiljøområdet, forhåndsbesked, jf. BEK nr. 1286 af 14. december 2004 om bindende for-
håndsbesked, arbejdsmiljøuddannelse for undervisere, jf. BEK nr. 840 af 29. juni 2010 om god-
kendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser §§ 35-36 samt tilsyn og sags-
behandling mv. i forbindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland, jf. BEK nr. 798 af
24. juni 2017 om refusion af udgifter ved Arbejdstilsynets tilsyn og sagsbehandling mv. i for-
bindelse med råstof- og vandkraftaktiviteter.

Gebyret på offshore-området opkræves i henhold til lov nr. 831 af 1. juli 2015 med senere
ændringer om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af
kulbrinter. Den budgetterede afregningssats er baseret på den forventede gennemsnitlige lønudgift
for de medarbejdere, der deltager i udførelsen af tilsynet, tillagt en forholdsmæssig andel af de
øvrige administrative omkostninger forbundet med tilsynsudøvelsen. Der er budgetteret med en
foreløbig afregningssats på 968 kr. pr. tilsynstime og 333 kr. pr. time i forbindelse med vagt-
ordning på offshore-området.

| 60. Test for covid-19 mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med 1,3 mio. kr. i 2021. Der
| er som følge af lov nr. 1641 af 19. november 2020 om arbejdsgiveres adgang til at pålægge
| lønmodtagere at blive testet for covid-19 mv. afsat 1,3 mio. kr. i 2021, heraf 0,9 mio. kr. lønsum.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Arbejdstilsynet kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med uddannelse i

vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejds-

miljøfaglig bistand.

Gebyr- eller
Afgiftsordning

Sats
(Kr.) Stigning (pct.) Provenu

(1.000 kr.)
Aktiviteten er registreret i følgende
specifikation af udgift pr. opgave

Tilsyn på offshoreområdet 968 kr. pr. tilsyns-
time  

333 kr. pr. time i
vagtordning

-  6.900 17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

http:///www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/840
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/65
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/1286
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/840
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/831
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17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Be-

skæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr.
1084 af 19. september 2017 med senere ændringer og lov om sektorforskningsinstitutter, jf. LBK
nr. 581 af 1. juni 2014 med senere ændringer. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse
og den daglige ledelse af en direktør.

Særlige bevillingsbestemmelser

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 65,6 66,1 60,6 60,3 65,0 64,0 62,9
Indtægt ......................................................... 66,5 54,8 51,4 51,5 51,5 41,3 41,3
Udgift ........................................................... 131,5 122,9 112,0 111,8 116,5 105,3 104,2
Årets resultat ............................................... 0,6 -2,1 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 69,8 67,9 58,4 58,6 57,2 56,0 55,1
Indtægt .................................................. 14,2 14,0 7,7 8,2 8,2 8,3 8,3

15. Arbejdsmiljøøkonomi som
 forskningsfelt

Udgift .................................................... - - - - 6,1 6,1 6,1

20. Dansk Center for Nanosikkerhed
Udgift .................................................... 9,9 4,5 - - - - -
Indtægt .................................................. 10,0 - - - - - -

25. Styrket fokus på kemi
Udgift .................................................... - - 10,2 10,3 10,3 - -
Indtægt .................................................. - - 10,2 10,3 10,3 - -

30. Reduktion af fravær fra arbejde
Udgift .................................................... 5,4 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 5,8
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -

50. Forbedring af social- og sund-
 hedshjælpernes arbejdsmiljø

Udgift .................................................... 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3 4,2

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - - - - -

95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 42,3 40,8 33,5 33,0 33,0 33,0 33,0
Indtægt .................................................. 42,3 40,8 33,5 33,0 33,0 33,0 33,0

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 17.11.01. Departementet og §
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet og §
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg
på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø.
Der er adgang til overførsel mellem § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-
marked og rekruttering og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192632
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163401
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97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - - - - - -
Bemærkninger: Der overføres gennemsnitligt 20 pct. overhead til dækning af generelle omkostninger via interne statslige
over førsler fra § 17.21.02.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed. Ind-
tægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen
bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag
NFA er oprettet i henhold til § 80a i lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr.

1084 af 19. september 2017 med senere ændringer og lov om sektorforskningsinstitutter, jf. LBK
nr. 581 af 1. juni 2014 med senere ændringer. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse
og den daglige ledelse af en direktør.

NFA's mission er at forske, formidle og uddanne for at bidrage til et sundt og sikkert ar-
bejdsmiljø i Danmark.

NFA's vision er at skabe viden, som inspirerer og anvendes af arbejdspladser, myndigheder
og andre aktører i deres indsats for at udvikle et godt arbejdsmiljø.

NFA indgår årligt en strategi med resultatkrav med Beskæftigelsesministeriets departement.
NFA's væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Forskning, 2) Forskningsformid-
ling, 3) Myndighedsopgaver og -betjening samt 4) Uddannelse.

Yderligere oplysninger om NFA kan findes på www.nfa.dk.

Virksomhedsstruktur
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomheds-
bærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår føl-
gende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192632
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163401
http://www.nfa.dk
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5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på til-
skudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrige underkonti. Myndighedsopgaver indeholdt tidligere udgifter til Ar-
bejdsmiljøovervågning. Disse er fra 2020 overført til Arbejdstilsynet.

Opgaver Mål
Forskning NFA's forskningsfaglige kerneområder er 'psykosocialt ar-

bejdsmiljø', 'muskel-skeletbesvær og fysisk arbejdsbelast-
ning', 'arbejdsulykker og sikkerhedskultur', 'kemisk arbejds-
miljø samt 'arbejdsmiljø epidemiologi'. Hertil kommer det
tværgående forskningstema 'Et sundt og sikkert arbejdsliv -
arbejdsmiljøfaktorers betydning for fastholdelse og for seni-
orers arbejdsliv'. NFA bidrager til udviklingen af værktøjer
og metoder til måling og forbedring af arbejdsmiljøet og
stiller disse til rådighed for virksomheder, arbejdsmiljøråd-
givere, forskere og andre interessenter.

Forskningsformidling Formidling af forskningsbaseret viden er en væsentlig for-
udsætning for at indfri de langsigtede effekter af NFA's ar-
bejde. Formidlingen målrettes myndigheder, arbejdsmarke-
dets parter, herunder BFA'erne, arbejdsmiljøprofessionelle
samt medarbejdere og ledere på arbejdspladserne. Forsk-
ningsprojekter sættes i gang i samarbejde med interessenter
og arbejdspladser, der bidrager til at videreudvikle metoder
til implementering af forskningsbaseret viden i arbejdsplad-
sernes praksis.

Myndighedsopgaver- og betje-
ning

NFA's forskningsbaserede viden bidrager til BM's grundlag
for policyudvikling, prioritering og planlægning af arbejds-
miljøindsatsen. NFA indgår i et koordineret samarbejde med
Arbejdstilsynet (AT) for at sikre, at såvel national som in-
ternational forskning anvendes aktivt i arbejdsmiljøindsatsen.
Målet for det fælles systematiske arbejde er at opbygge den
viden, der er forudsætningen for at kunne tilrettelægge evi-
densbaserede forebyggelsesindsatser på arbejdsmiljøområdet.

Uddannelse NFA er som sektorforskningsinstitution forpligtet til at del-
tage i uddannelsen af studerende og forskere inden for sine
forskningsfaglige kerneområder. For at arbejdsmiljøsystemet
kan få dækket sit nuværende og fremtidige vidensbehov er
det afgørende, at arbejdsmiljøforskningen vedvarende tilføres
nye talentfulde forskere. Det sker ved, at forskere fra NFA
vejleder bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende og under-
viser ved uddannelsen af speciallæger i arbejdsmedicin

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

| Udgift i alt .................................................| 138,5| 126,0| 112,0| 110,8| 115,8| 104,7| 103,6

| 0.| Generelle fællesomkostninger .............| 27,1| 32,8| 25,0| 28,6| 28,6| 25,6| 25,3
| 1.| Forskning ............................................| 90,6| 75,2| 75,7| 69,9| 75,2| 68,3| 67,5
| 2.| Forskningsformidling ...........................| 4,7| 3,7| 3,2| 3,3| 3,2| 2,9| 2,9
| 3.| Myndighedsopgaver og -betjening ......| 9,1| 6,7| 2,0| 2,3| 2,2| 2,0| 2,0
| 4.| Uddannelse ...........................................| 7,0| 7,6| 6,1| 6,7| 6,6| 5,9| 5,9
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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 .............................................. 66,5 54,8 51,4  51,5 51,5 41,3 41,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 42,3 40,8 33,5  33,0 33,0 33,0 33,0
6. Øvrige indtægter .................................... 24,2 14,0 17,9  18,5 18,5 8,3 8,3
Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører bl.a. interne flytninger mellem underkonti. Der overføres
således overhead via interne statslige overførsler til konto § 17.21.02.10. Almindelig virksomhed fra de øvrige underkonti,
der bidrager med et overhead på gennemsnitligt 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende
forskning, administration, ledelse mm. Indtægterne dækker dog ikke alle udgifter forbundet med den tilskudsfinansierede
forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.

Budgetteringsforudsætninger
NFA kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfi-

nansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der
taget udgangspunkt i forventninger for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og program-
midler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Indtægtsniveauet vil
ændre sig i takt med, at der opnås tilsagn om forskningsbevillinger.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ 141 137 140  138 139 130 130
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 79,9 77,7 80,9  78,9 80,8 75,7 75,7
Bemærkninger: Personaletal er anslået på baggrund af den udmeldte lønramme og gennemsnitsløn for 2019. Personale-
tallet vil ændre sig, hvis NFA hjemtager forskningsbevillinger i større eller mindre omfang end antaget ovenfor.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reserveret egenkapital ................................ - - 5,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 63,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 68,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 7,1 6,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
+ anskaffelser .............................................. 1,7 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 1,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 2,4 0,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 6,1 5,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Låneramme .................................................. - - 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Bemærkninger: Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse
af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it-software og hardware, inventar samt genanskaffelser af transportmateriel.

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med NFA's almindelige

virksomhed. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under hovedkontoen.
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejds-
miljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019 er kontoen fra 2020 reduceret
med 4,3 mio. kr. årligt, da opgaven vedrørende arbejdsmiljøovervågning overføres til Arbejdstil-
synet.
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Som følge af den daværende VLAK-regerings udspil "Mere nærvær - mindre sygefravær"
er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021 til initiativ om udvikling af videnspakker
om forebyggelse og fastholdelse samt etablering af rejsehold. Heraf udgør løn 0,2 mio. kr. i 2020
og 2021.

| 15. Arbejdsmiljøøkonomi som forskningsfelt
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,1 mio. kr. årligt i 2022-2025
| som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
| om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 til etablering af en arbejdsmiljø-økonomisk
| forskningsenhed under NFA.

20. Dansk Center for Nanosikkerhed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Styrket fokus på kemi
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejds-
miljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 er kontoen fra 2020 til 2022
tilført 10,3 mio. kr. via interne statslige overførsler fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden.

30. Reduktion af fravær fra arbejde
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2001 af november 2000 gennemføres en permanent forskningsindsats på NFA med
en årlig udgiftsbevilling med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager
til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø
Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-

keparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen
for 2008 af marts 2008 er der fra 2009 permanent afsat midler til at videreføre indsatsen og styrke
initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Der kan i mindre omfang udføres rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt f.eks.

laboratorieundersøgelser og analyser mod betaling.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.
R B F BO1 BO2 BO3

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Afsluttende/igangværende projekter 40,8 20,0 20,0 10,0 10,0 0,0
Statslige fonds- og programmidler mv. 33,2 14,0 14,0 10,0 10,0 -
EU og andre internationale tilskudsgivere 7,6 5,0 5,0 - - -
Øvrige tilskudsgivere 0,0 1,0 1,0 - - -
Forventede nye projekter 0,0 13,5 13,0 23,0 23,0 33,0

Indtægter i alt 40,8 33,5 33,0 33,0 33,0 33,0
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97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der kan i mindre omfang udføres ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet,

der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer mm.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø (Driftsbev.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -
Indtægt ......................................................... 4,5 - - - - - -
Udgift ........................................................... 4,5 - - - - - -
Årets resultat ............................................... - - -  - - - -
10. Drift af Videncenter for Ar-
 bejdsmiljø

Udgift .................................................... 4,5 - - - - - -
Indtægt .................................................. 4,5 - - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
§ 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er virksomhedsbærende hoved-

konto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Viden-
center for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på
finansiering af fælles projekter.

Opgaver Mål
Bred formidling af viden om ar-
bejdsmiljø

Den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø ind-
samler og formidler forskningsbaseret viden.

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

Udgift i alt ................................................. 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0. Generelle fællesomkostninger ............. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Bred formidling af viden om arbejds-

miljø ................................................... 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 .............................................. 4,5 - -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 4,5 - -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - -  - - - -

10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Indtægtsbevilling ......................................... 11,5 16,3 24,9 25,6 27,5 28,3 28,3
10. Godkendelse af naturgasanlæg
 mv.

Udgift ................................................... - - 0,8 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,8 - - - -
Indtægt ................................................ 0,3 0,6 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,3 0,6 2,7 3,4 3,4 3,4 3,4

20. Administrative bøder
Udgift ................................................... 0,4 0,2 - 0,8 0,8 0,8 0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,2 - 0,8 0,8 0,8 0,8
Indtægt ................................................ 11,2 15,7 21,1 18,0 19,9 20,7 20,7
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 11,2 15,6 21,1 18,0 19,9 20,7 20,7

30. Gebyr for skærpet tilsyn ved
 gentagne overtrædelser

Indtægt ................................................ - - 1,1 4,2 4,2 4,2 4,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - 1,1 4,2 4,2 4,2 4,2

10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.
Arbejdstilsynet opkræver gebyrer for undersøgelser mv. i forbindelse med godkendelse og

tilsyn med naturgasanlæg og bionaturgasanlæg. For 2021 forventes indtægter på 3,4 mio. kr.
Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er fastsat i bekendtgørelse om ændring sikkerhedsbe-
stemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø, jf.
retsinformation.dk/eli/lta/2020/287 BEK nr. 287 af 24. marts 2020.

Kontoen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. årligt derefter. Det skyldes, at
forligskredsen bag Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret ar-
bejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 i efteråret 2019 besluttede
at øge gebyrbetalingen på naturgas- og bionaturgasområdet ved behandling af konstruktionsgod-
kendelser og ibrugtagningstilladelser. Indtægterne på naturgas- og bionaturgasområdet er derfor

http://www.
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forhøjet med henblik på at dække Arbejdstilsynets langsigtede gennemsnitlige omkostninger på
naturgas- og bionaturgasområdet. Der faktureres på naturgas- og bionaturgas efter samme prin-
cipper som på offshore-, olie- og gasområdet.

20. Administrative bøder
Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af hjemmel til at

udstede regler om anvendelse af administrative bøder, jf. lov nr. 331 af 16. maj 2001 om ændring
af lov om arbejdsmiljø. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse
til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med admini-
strative bøder efter principperne i retsplejeloven.

Der er udstedt en bekendtgørelse om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtræ-
delse af arbejdsmiljølovgivningen, jf. BEK nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af admi-
nistrativt bødeforelæg ved overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Der er indført differentiering af bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, jf. lov
nr. 597 af 14. juni 2011 om ændring af lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har mulighed for
at søge klare og ukomplicerede sager uden skønsmæssige elementer afgjort med administrative
bødeforelæg. Den nødvendige klarhed for bødeniveauet ved differentiering af bøderne blev fastsat
ved to landsretsdomme i 2013 og 2014. Arbejdstilsynet har derfor siden den 1. juli 2014 afgjort
ukomplicerede straffesager med administrative bødeforelæg i sager, hvor bøden differentieres
efter virksomhedens størrelse. Straffesager, der ikke har den fornødne ukomplicerede karakter,
bliver sendt til politiet som tiltaleindstillinger. Tilsvarende hvis virksomheden ikke ønsker at lade
sagen afgøre med et administrativt bødeforelæg.

Bødeniveauerne er forhøjet ved skærpende eller særligt skærpende omstændigheder, jf. lov
nr. 1869 af 29. december 2015 om ændring af lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kan søge klare
og ukomplicerede sager afgjort med administrative bødeforelæg. Den nødvendige klarhed for
bødeniveauet ved skærpende og/eller særligt skærpende omstændigheder blev fastsat ved to
landsretsdomme i 2017. Arbejdstilsynet har derfor siden 1. februar 2018 afgjort ukomplicerede
straffesager med administrative bødeforlæg i sager, hvor bøden forhøjes med henvisning til
skærpende eller særligt skærpende omstændigheder. Hvis en virksomhed har vedtaget en admi-
nistrativ bøde men ikke betaler denne, sendes der efter normal procedure en rykker til virksom-
heden. Hvis bøden fortsat ikke betales, sendes sagen til inddrivelse hos SKAT. Bøder, der er
vedtaget, men ikke betalt og derfor sendt til inddrivelse hos SKAT, registreres som tab på debi-
torer og dermed en udgift på kontoen.

Hvis en virksomhed har vedtaget en administrativ bøde men ikke betaler denne, sendes den
efter normal procedure til virksomheden. Hvis bøden fortsat ikke betales, sendes denne til ind-
drivelse hos SKAT. Bøder, der er vedtaget, men ikke betalt og derfor sendt til inddrivelse hos
SKAT, registreres som tab på debitorer og dermed en udgift på kontoen.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejds-
miljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 er bøderne for overtrædelser
af arbejdsmiljøloven med alvorlige konsekvenser samt bøderne for gentagne grove overtrædelser
af arbejdsmiljøloven skærpet og grundbøden for overtrædelser af arbejdsmiljøloven er forhøjet,
jf. lov nr. 1554 af 27. december 2019 om ændring af lov om arbejdsmiljø. De skønnede indtægter
på kontoen er på den baggrund forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2021, 6,1 mio. kr. i 2022 og 7,7 mio.
kr. årligt derefter.

Arbejdstilsynet kan endvidere udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af udsta-
tioneringsloven, hvilket er nærmere reguleret i bekendtgørelse om udstedelse af administrative

Gebyr- eller
Afgiftsordning

Sats
(Kr.)

Stigning
(pct.)

Provenu
(1.000 kr.)

Aktiviteten er registreret
i følgende specifikation af

udgifter pr. opgave

Gebyrer på naturgas- og bio-
naturgasområdet

662 kr. pr. time - 3.400 17.21.01. Hovedformål 1 Tilsyn

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/331
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2002/107
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/597
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1869
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1554
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bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere
(RUT), jf. BEK nr. 135 af 31. januar 2017. Arbejdstilsynet kan i henhold til lov om udstationering
af lønmodtagere mv. udstede administrative tvangsbøder, når en virksomhed undlader at efter-
komme Arbejdstilsynets strakspåbud om anmeldelse til RUT, jf. lov nr. 702 af 8. juni 2018 om
ændring af udstationeringsloven.

30. Gebyr for skærpet tilsyn ved gentagne overtrædelser
Kontoen er oprettet på finansloven for 2020 med en skønnet indtægt på 1,1 mio. kr. i 2020

og 4,2 mio. kr. årligt derefter. Det skyldes, at der som opfølgning på Aftale mellem den davæ-
rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på ar-
bejdsmarkedet af april 2019 er indført en ordning, hvorefter Arbejdstilsynet skal opkræve et gebyr
hos virksomhederne svarende til de langsigtede gennemsnitlige omkostninger for gennemførelse
af et tilsynsforløb, som virksomhederne automatisk vil blive udtaget til, hvis de får et forbud, jf.
lov nr. 1554 af 27. december 2019. Det er et ekstra tilsyn, som vil blive gennemført med ud-
gangspunkt i det afgivne forbud, den konkrete virksomheds arbejdsmiljøforhold og de arbejds-
miljøforhold, som er væsentlige for branchen.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservationsbev.)
Som følge af Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø af 2005 blev der oprettet en selv-

stændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspul-
jeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er der aftalt en videreførelse af driftsstøtte til projektet Vold som ud-
tryksform.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg
på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.01. Arbejdstilsynet.
Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.05. Forskning og forsøg
på arbejdsmiljøområdet og § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø.

BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskuds-
modtagere.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/702
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1554
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 13,2 12,7 13,6 9,1 7,0 9,5 9,5
10. Forsøgs- og udredningsvirksom-

hed på arbejdsmiljøområdet
Udgift ................................................... 9,3 8,8 9,5 5,0 5,0 9,5 9,5
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 1,1 1,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,6 5,3 9,5 5,0 5,0 9,5 9,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,0 1,2 - - - - -

60. Forebyggelse af vold i arbejds-
 miljøet

Udgift ................................................... 3,9 4,0 4,1 4,1 2,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 4,0 4,1 4,1 2,0 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 20,4
I alt .................................................................................................................................. 20,4

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet
Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet

vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringspro-
jekter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. årlig i 2021 og
| 2022 som følge af ændret udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem
| regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
| for 2020 af december 2019.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet
Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 4,0 mio. kr. i 2018
og 2,0 mio. kr. i 2019 til en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Vold som udtryks-
form. Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling,
rådgivning og støtte samt uddannelse. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklings-
center.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2019 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019, 4,1 mio. kr. årligt i 2020
og 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 til videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Vold som Ud-
tryksform.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.
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17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tekstanm. 162) (Driftsbev.)
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ansvaret for gebyrfinansierede opgaver vedrørende

behandling af konkrete sager om personskader, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere æn-
dringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov nr. 395 af 2.
maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov
om arbejdsmiljø og forskellige andre love.

Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af opgaver i Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring, der ikke er gebyrfinansieret.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er der aftalt støtte til initiativer, der skal sikre, at veteraner hurtigst muligt
får den erstatning, som de har krav på.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 19,8 15,2 10,5 10,5 8,1 7,9 7,7
Udgift ........................................................... 19,8 15,2 10,5 10,5 8,1 7,9 7,7
10. Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
 ring

Nettoudgift ............................................ 6,6 6,5 6,5 6,5 6,4 6,2 6,0
Udgift ................................................... 6,6 6,5 6,5 6,5 6,4 6,2 6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,6 6,5 6,5 6,5 6,4 6,2 6,0

20. Center for Arbejdsskader
Nettoudgift ............................................ 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
Udgift ................................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7

30. Tryghed for veteraner
Nettoudgift ............................................ 11,4 6,9 2,2 2,2 - - -
Udgift ................................................... 11,4 6,9 2,2 2,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,4 6,9 2,2 2,2 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -
I alt .................................................................................................................................. -

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Administration af myndigheds-
opgaver i AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører for Beskæftigel-
sesministeriet myndighedsopgaver og sagsbehandling i for-
bindelse med administration af statslige erstatningsordninger.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/394
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/395
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af omkostninger i Arbejdsmarkedets Er-

hvervssikring, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører opgaver for Beskæftigelsesministe-
riet, som er relateret til de bevillingsfinansierede ordninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring administrerer.

Opgaveløsningen omfatter blandt andet myndighedsopgaver med administration af visse er-
statningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af
hædersgaver, samt opkrævning af administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade-
forsikring.

20. Center for Arbejdsskader
Af kontoen afholdes statens bidrag til medfinansiering af omkostninger ved administration

af arbejdsskader i Grønland.
I medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i rela-
tion til loven om arbejdsskadesikring i Grønland overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Finansieringen sker primært via takster, der indbetales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

30. Tryghed for veteraner
Som følge af udmøntning af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokra-

tiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning
af satspuljen for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 11,4 mio. kr. i 2018,
6,9 mio. kr. i 2019 samt 2,2 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til initiativer, der skal sikre, at veteraner
hurtigst muligt får den erstatning, som de har krav på.

Der afsættes en statslig bevilling til at gennemføre to initiativer i perioden fra 1. januar 2018
til og med den 31. december 2021.

I perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 har tidligere udsendte soldater
og andre statsansatte ret til en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring umiddelbart vurderer eller har truffet afgørelse om, at de pågældendes sag om
en psykisk sygdom ikke kan anerkendes efter hverken lov om arbejdsskadesikring eller efter lov
om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diag-
nosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven).

Initiativet retter sig mod personer, der er omfattet af personkredsen i § 1, stk. 2, i lov nr. 336
af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte
med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, og som i perioden fra 1. januar 2018
til og med den 30. juni 2021 får afgjort, har anmeldt eller har fået genoptaget en afgørelse om
en psykisk arbejdsskade som følge af en udsendelse.

Bevillingen anvendes derudover til at ansætte ekstra medarbejdere i Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring med henblik på at opfylde en målsætning om at sikre tidligere udsendte soldater
og andre statsansattes arbejdsskadesager om psykiske lidelser en afgørelse inden for 12 måneder
samt til at behandle de ekstra speciallægeundersøgelser. Målsætningen om en hurtigere afgørelse
er forudsat opfyldt fra 1. januar 2019.

Staten afholder merudgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration i forbin-
delse med initiativerne.

Mio. kr.
R

2018
R

2019
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Udgift i alt ................................................ 20,6 15,6 10,6 10,5 8,1 7,9 7,7
91. Administration af myndighedsopga-

ver i AES ....................................... 20,6 15,6 10,6 10,5 8,1 7,9 7,7

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/394
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/336
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17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-

keparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat midler til at videreføre og per-
manentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Formålet med fonden er at afhjælpe personer, der udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af
nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belast-
ninger samt disses afhjælpning vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Etableringen
af Arbejdsmiljøforskningsfonden skal således styrke dansk arbejdsmiljøforskning.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvik-
ling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prio-
riteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en
forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljø-
forskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på bag-
grund af forskningsstrategien besluttes de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i Arbejdsmiljøforskningsfonden skal bl.a. anvendes til flerårige bevillinger til store
og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner,
eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, for-
skeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes
midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for
forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning
fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til
arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter
samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmel-
ser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til
20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

På finansloven for 2018 er 2,0 mio. kr. af bevillingen i hvert af årene 2018-2021 overført til
§ 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer som følge af retningslinjer for
håndtering af administration af satspuljer.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejds-
miljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 er der afsat 10,2 mio. kr. årligt
i 2020-2022 via en intern statslig overførselsudgift til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Ar-
bejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse
med udvalgenes arbejde, vederlag, udgifter til årlig konference, annon-
cering af opslag mv.
Der er adgang til overførsel til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfon-
den fra § 17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter.

BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 57,8 58,2 59,8 59,0 61,1 65,8 61,8
Indtægtsbevilling ......................................... - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
10. Arbejdsmiljøforskningsfond

Udgift ................................................... 57,8 58,2 59,8 55,0 57,1 61,8 61,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 10,2 10,3 10,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 57,8 58,2 49,6 44,7 46,8 61,8 61,8
Indtægt ................................................ - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

20. Pulje til videnopbygning om fo-
rebyggelse af nedslidning og ar-

 bejdsulykker
 Udgift ................................................... - - - 4,0 4,0 4,0 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 4,0 4,0 4,0 -
Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 1,0 mio. kr. til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til dækning af udgifter til
årlig konference, udgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde (rejseudgifter, vederlag mv.), annoncering af opslag mv.
De interne statslige overførsels indtægter på underkonto 10 modsvares af interne statslige overførselsudgifter under §
17.22.13.30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,4
I alt .................................................................................................................................. 5,4

10. Arbejdsmiljøforskningsfond
Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,8 mio. kr. i årene 2021 og
| 2022 som følge af ændret udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem
| regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
| for 2020 af december 2019.

BV 2.2.13. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskuds-
modtagere.

BV 2.6.10. Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens
generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.
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| 20. Pulje til videnopbygning om forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med en bevilling på 4,0 mio. kr.
| årligt i 2021-2023 som følge af udmøntning af reserven til forebyggelsesinitiativer som led i
| Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret til
| seniorpension for nedslidte af maj 2019.
| Formålet med ordningen er praksisorienteret videnopbygning, hvor der indsamles og for-
| midles viden om virksomhedernes metoder til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker.
| Projektopslag formidles af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
| Midlerne vil kunne søges til udvikling og opbygning af praksisrettet viden om metoder til
| at forebygge nedslidning i små og mindre virksomheder med maksimalt 50 ansatte. Midlerne vil
| kunne søges af forskningsinstitutioner, og det vil være et krav, at projekterne afprøver indsatser
| på små og mindre virksomheder. Erfaringerne fra de gennemførte projekter vil blive samlet op
| og formidlet til virksomheder, der ønsker at forebygge nedslidning.

| 17.21.09. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning og ulykker (tekstanm.
| 115) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af udmøntning af reser-
| ven til forebyggelsesinitiativer som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk
| Folkeparti og Radikale Venstre om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019. Kontoen ad-
| ministreres af Arbejdstilsynet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 100,0 100,0 100,0 -
10. Tilskud vedrørende forebyggelse

af nedslidning og arbejdsulykker
 Udgift ................................................... - - - 100,0 100,0 100,0 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - 4,5 4,5 4,5 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 95,5 95,5 95,5 -

| 10. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker
| I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med en bevilling på 100,0
| mio. kr. årligt i 2021-2023 som følge af udmøntning af reserven til forebyggelsesinitiativer som
| led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
| ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019. Samlet er der som led i udmøntningen afsat 105,0
| mio. kr. årligt i 2021-2023, hvor 1,0 mio. kr. bliver opført på § 17.21.01. Arbejdstilsynet og 4,0
| mio. kr. på § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden.
| Midlerne afsættes til en tilskudsordning til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker, jf.
| bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virk-

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

| BV 2.2.11.| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5.| Der er adgang til, at overføre op til 4,5 mio. kr. til § 17.21.01. Ar-
| bejdstilsynet, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan
| op til 2/3 anvendes til løn.
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| somheder. Formålet med ordningen er at forebygge, at ansatte på små private virksomheder
| nedslides fysisk eller psykisk, kommer ud for arbejdsulykker samt fremme ansattes sundhed ved
| fysisk træning på arbejdet.
| Midlerne vil kunne søges af alle små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte. En
| virksomhed defineres som en juridisk enhed med et CVR-nummer. Antallet af ansatte opgøres
| som virksomhedens samlede antal årsværk. "Privat" inkluderer erhvervsdrivende foreninger og
| selvejende institutioner.
| Der kan søges om støtte til projekter vedrørende rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljø-
| rådgivere, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, og f.eks. kan bestå i hjælp
| til at virksomheden får kortlagt behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøpro-
| blematikker. Der kan herudover søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning på
| arbejdet samt leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergo-
| nomiske arbejdsmiljø samt reducere risici for arbejdsulykker.

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (Lovbunden)
I henhold til BEK nr. 1478 af 2. december 2016 skal læger og tandlæger anmelde formodede

og konstaterede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervsservice og Arbejdstilsynet.
Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud ved-
rørende arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) finansierer 50 pct. af udgifterne til honorar
til læger og tandlæger for anmeldelse af formodede og konstaterede erhvervssygdomme. Bidraget
fra AES budgetteres og regnskabsføres som indtægt på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Indtægtsbevilling ......................................... 1,7 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
20. Honorarer til læger

Udgift ................................................... 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Indtægt ................................................ 1,7 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1,7 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

20. Honorarer til læger
Tilskuddet vedrører honorarer til læger og tandlæger for anmeldelse af arbejdsbetingede li-

delser.

17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.)
Tilskudsordningen administreres af Arbejdstilsynet. Finansieringen af ordningen sker ved

interne statslige overførsler fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185089
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Økonomisk støtte til arbejdsmil-
 jørådgivning

Udgift ................................................... - - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 6,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -6,4 - - - - - -

10. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning
Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats (Lov-
bunden)

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.
De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde § 17.22.
Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt
i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 375 af 31. marts 2020 med senere ændringer. Niveauet for
indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig
periode.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 7,9 11,0 11,4 9,1 9,1 9,1 9,1
10. Statens andel af bidraget til ar-

bejdsmarkedets parters arbejds-
 miljøindsats

Udgift ................................................... 4,6 7,7 8,1 7,7 7,7 7,7 7,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,6 7,7 8,1 7,7 7,7 7,7 7,7

20. Bidrag fastsat af beskæftigelses-
 ministeren

Udgift ................................................... 3,3 3,3 3,3 1,4 1,4 1,4 1,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,3 3,3 3,3 1,4 1,4 1,4 1,4
Bemærkninger: De interne statslige overførselsudgifter på § 17.22.01.10. modsvares af interne statslige overførselsind-
tægter under § 17.22.01.10. 45 mio. kr.- bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. 2-pct-bi-
draget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven. Tilsvarende modsvares de interne statslige overførselsudgifter på underkonto
20 . af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stk. 6 i ar-
bejdsmiljøloven.

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
I henhold til § 68 i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 375 af 31. marts 2020 med senere æn-

dringer opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag
på 45,0 mio. kr. i forhold til hver bidragyders andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén
og erstatninger for erhvervsevnetab i året før det år, hvor bidraget opkræves.

Derudover opkræves et beløb, som udgør 2 pct. af de samlede tilkendte godtgørelser for mén
og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsulykkesager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
har tilkendt i arbejdsulykkessager efter LBK nr. 376 af 31. marts 2020 i en ti-årig periode. Det

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/375
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/375
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/376
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sidste år i den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. 2 pct.-bi-
draget fordeles på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstat-
ninger i arbejdsulykkessager i året før det år, hvor bidraget opkræves.

Som følge af Aftalen mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genop-
retning af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de
to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer indsatsen i branchefællesskaber for ar-
bejdsmiljø og Arbejdsmiljørådets indsats.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget skønnes at udgøre 7,7 mio. kr. i 2021.
Beløbet er fastsat på grundlag af den for staten beregnede andel af udgiften for 2 pct.-bidraget

og 45 mio. kr.-bidraget i det år, som ligger to år før F-året.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren
I henhold til § 68 stk. 6 i lov om arbejdsmiljølov yder staten et bidrag, som fastsættes af

beskæftigelsesministeren.
På finansloven for 2017 er bevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt

i perioden 2018 til 2020. Der ydes i perioden 2017 til 2020 ekstraordinære tilskud til partsinds-
atsen som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejdsmiljøindsats med henblik på at sikre
en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræ-

sentanter i Grønland
Udgift ................................................... 0,5 0,5 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 0,5 0,5

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd
Udgift ................................................... 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland
Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LBK nr. 1048 af

26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering
og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt un-
dervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes
etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd
Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og infor-

mationsvirksomhed.
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17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.
I henhold til § 68 i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 375 af 31. marts 2020 med senere æn-

dringer optages indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Parts-
indsatsen, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø og en andel af disse overføres til § 17.22.12. Sekretariat
for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet og § 17.22.20.
Tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopretning
af dansk økonomi af maj 2010 omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes
indsats på arbejdsmiljøområdet.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt
i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats i 2021 afspejler niveauet for afgø-
relser i sager om godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2010 til
2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for ho-
vedområde 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats: §
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Forskning og
udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og §
17.22.20. Tilskud til Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/375
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1717


§ 17.22.01. 75

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)
I henhold til § 68 i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 375 af 31. marts 2020 med senere æn-

dringer optages indtægterne til partnernes indsats på arbejdsmiljøområdet på § 17.22.01. Parts-
indsatsen.

En del af indtægterne overføres til udgiftskontiene § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljø-
rådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet og § 17.22.20. Tilskud til
branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til
henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi
af Arbejdsmiljørådet og § 17.22.20. Tilskud til branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Finansieringen af indsatsen sker i form af et fast 45 mio. kr.-bidrag, et variabelt 2 pct.-bidrag
af tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab samt et mindre bidrag fra
staten.

Niveauet for indsatsen fastlægges i henhold til lov om arbejdsmiljø på grundlag af et gen-
nemsnit af tilkendte erstatninger over en løbende tiårig periode. Det sidste år i den tiårige periode
vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. Midlerne til arbejdsmarkedets parters
arbejdsmiljøindsats i 2021 afspejler niveauet for afgørelser i sager om godtgørelser for mén og
erstatninger for erhvervsevnetab i perioden 2010 til 2019.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 3,1 3,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 94,8 95,8 96,9 94,8 94,8 94,8 94,8
10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68,

stk. 2, i arbejdsmiljøloven
Udgift ................................................... 3,1 3,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,1 3,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
30. Skatter og afgifter .......................... 41,5 39,4 39,3 40,3 40,3 40,3 40,3
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 3,5 5,6 5,7 4,7 4,7 4,7 4,7

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i
 arbejdsmiljøloven

Indtægt ................................................ 46,5 47,5 48,6 48,4 48,4 48,4 48,4
30. Skatter og afgifter .......................... 45,5 45,4 46,2 45,4 45,4 45,4 45,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 1,0 2,1 2,4 3,0 3,0 3,0 3,0

30. Beskæftigelsesministerens bi-
drag, jf. §68, stk. 6, i arbejds-

 miljøloven
Indtægt ................................................ 3,3 3,3 3,3 1,4 1,4 1,4 1,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 3,3 3,3 3,3 1,4 1,4 1,4 1,4

10. 45 mio. kr.-bidraget, jf. § 68, stk. 2, i arbejdsmiljøloven
I henhold til lov om arbejdsmiljø indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere

og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45,0 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bi-
dragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for
erhvervsevnetab efter arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet i henhold til lov
om arbejdsmiljø, jf. BEK nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber for arbejds-
miljø.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/375
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1758
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ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overfør-
selsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters ar-
bejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3, i arbejdsmiljøloven
2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikrings-

selskaber m.fl. efter § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct.
af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring har tilkendt i arbejdsulykkessager over en løbende tiårig periode. Det sidste år i
den ti-årige periode vil være det kalenderår, der ligger to år før bidragsåret. Arbejdstilsynet op-
kræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overfør-
selsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters ar-
bejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6, i arbejdsmiljøloven
I henhold til § 68, stk. 6, i lov om arbejdsmiljø yder staten et bidrag, som fastsættes af be-

skæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag
fastsat af beskæftigelsesministeren.

For at sikre en hensigtsmæssig opstart af de nye branchefællesskaber for arbejdsmiljø ydes
ekstraordinære tilskud til partsindsatsen på 3,9 mio. kr. i 2017 og 1,9 mio. kr. årligt i perioden
2018-2020 som et særligt midlertidigt tilskud til parternes arbejdsmiljøindsats.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overfør-
selsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)
Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt

i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,2 4,3 5,8 5,5 5,5 5,5 5,5
Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 5,4 5,5 5,8 5,5 5,5 5,5 5,5
Årets resultat ............................................... -1,1 -1,2 -  - - - -
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

Udgift .................................................... 5,4 5,5 5,8 5,5 5,5 5,5 5,5
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil med udgangspunkt i ni-
veauet to år før, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-
bidraget, jf. § 68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø .

3. Hovedformål og lovgrundlag
Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Ar-

bejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med politikopgaver mv.
Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår
ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1717
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Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. §
17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksom-
hed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Ar-
bejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,0 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ 6 6 6  6 6 6 6
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,8 3,6 3,9  3,9 3,9 3,9 3,9

Opgaver Mål
Sekretariatsbetjening Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med stra-

tegiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger
udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internatio-
nalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetje-
ning af rådet, herunder administration af rådets udviklings-
midler. Sekretariatet administrerer tværgående aktiviteter
iværksat i regi af Arbejdsmiljørådet. Endvidere udarbejder
sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklin-
gen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til
ministeren om eventuelle tiltag.
Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er op-
rettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsy-
nets direktør har det overordnede økonomiske og personale-
mæssige ansvar for sekretariatet, der i opgavevaretagelsen
refererer til formanden på vegne af rådet. Sekretariatet kan
lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af sekre-
tariatet.

Mio. kr.
R

2018
R

2019
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Udgift i alt ................................................ 5,6 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5

0. Generelle fællesomkostninger........... 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
1. Sekretariatsbetjening ......................... 5,1 5,0 4,0 4,9 4,9 4,9 4,9

http://www.amr.dk
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10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
Sekretariatet skal bl.a. varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udar-

bejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af rådets udviklingsmidler, admini-
stration af tværgående aktiviteter igangsat i regi af Arbejdsmiljørådet, betjening af rådet i for-
bindelse med politikopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af rådet.

Budgetteringen i 2022-2024 er baseret på bevillingsniveauet i 2021 og skal ses som en rent
teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil således blive revideret på finansloven for
2022 på baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. §
68, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt
i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over
en løbende tiårig periode.

Kontoen er forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Det skyldes, at det som følge
af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-
tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og
ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019 er aftalt at nedlægge Videncenter for Ar-
bejdsmiljø (VFA), hvilket er sket med lov nr. 1554 om ændring af lov om arbejdsmiljø af 27.
december 2019. Som følge af indstilling fra Arbejdsmiljørådet af maj 2019 er de midler, som
tidligere tilfaldt VFA, omprioriteret til § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet og §
17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.)
Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsk-

nings- og forsøgsprojekter.
Budgetteringen i 2022-2024 er baseret på bevillingsniveauet i 2021 og skal ses som en rent

teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2022 på
baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2-pct-bidraget, jf. § 68, stk. 3,
i lov om arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt
i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.13. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt. Der kan kun forskudsvis udbetales tilskud til private tilskuds-
modtagere.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1717
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1554
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1717


§ 17.22.13. 79

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
20. Arbejdsmiljørådets udviklings-
 midler

Udgift ................................................... 0,1 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,1 - - - - -

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter
Udgift ................................................... - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Bemærkninger: De interne statslige overførselsudgifter på § 17.22.13.30. modsvares af interne statslige overførselsind-
tægter under § 17.21.08.10 . Arbejdsmiljøforskningsfond.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,5
I alt .................................................................................................................................. 3,5

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler
Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter
Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojek-

ter.
De afsatte midler i 2021 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08.

Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings-
fond via interne statslige overførsler.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt
i lov om arbejdsmiljø.

Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over
en løbende tiårig periode.

17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejds-
miljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019, er Videncenter for Arbejds-
miljø lukket fra og med 2020.

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets
parters arbejdsmiljøindsats.

Videncentret varetog tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 og §
68a i lov om arbejdsmiljø.

Videncentret var en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et lukket
økonomisk kredsløb. Videncentrets bevilling var placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte
lønsumsbevilling indgik ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Videncenterets videreførte midler ultimo 2019 forventes i 2020 omprioriteret til andre formål
under § 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,0 4,1 - - - - -
Indtægt ......................................................... 9,9 2,7 - - - - -
Udgift ........................................................... 13,8 10,8 - - - - -
Årets resultat ............................................... 0,2 -4,0 -  - - - -
10. Videncenter

Udgift .................................................... 13,8 10,8 - - - - -
Indtægt .................................................. 9,9 2,7 - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk for-

ankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. NFA's direktør har ansvaret for Vi-
dencentrets økonomi og personale.

Virksomhedsstruktur
17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang mellem § 17.22.14. Videncenter og §
17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø med henblik
på finansiering af fælles projekter.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægter i alt .............................................. 9,9 2,7 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 9,9 2,7 -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ 15 11 3  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 7,9 5,6 -  - - - -

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 6,6 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -6,6 - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - - 3,1 3,1 3,1 3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -
Bemærkninger: Videncenterets videreførte midler ultimo 2019 forventes i 2020 omprioriteret til andre formål under §
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

Opgaver Mål
Bred formidling af viden om ar-
bejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at indsamle og
formidle national og international arbejdsmiljøviden og at
skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og vi-
den med fokus på brugerkredsen.

Mio. kr.
R

2018
R

2019
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Udgift i alt 14,3 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0. Generelle fællesomkostninger........... 2,6 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Bred formidling af viden om

arbejdsmiljø ....................................... 11,7 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10. Videncenter
Der budgetteres ikke længere på underkontoen.

17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Reservationsbev.)
Branchefællesskaber for arbejdsmiljø har i henhold til lov om arbejdsmiljø til opgave at bistå

branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branche-
fællesskaber for arbejdsmiljø vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomheds-
rettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen, jf. LBK nr. 375 af 31. marts 2020 om ar-
bejdsmiljø med senere ændringer og BEK nr. 1758 af 27. december 2016 om branchefællesskaber
for arbejdsmiljø.

På kontoen er der opført tilskudsmidler til branchefællesskaber for arbejdsmiljø. Det forud-
sættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

Budgetteringen i 2022-2024 er baseret på bevillingsniveauet i 2021 og skal ses som en rent
teknisk fremskrivning. Budgetteringen for disse år vil blive revideret på finansloven for 2022 på
baggrund af nye opgørelser for 2 pct.-bidraget, jf. § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3,
i lov om arbejdsmiljø.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt
i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 35,6 32,4 36,5 34,7 34,7 34,7 34,7
10. Tilskud til administration mv.

Udgift ................................................... 29,6 27,3 34,3 32,5 32,5 32,5 32,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 29,6 27,3 34,3 32,5 32,5 32,5 32,5

30. Tværgående aktiviteter i regi af
 Arbejdsmiljørådet

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

  investeringstilskud ......................... 6,0 5,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2
pct.-bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01.20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i lov om arbejdsmiljø .

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til

BFA-ernes (Branchefællesskaber for arbejdsmiljø) virksomhed for-
skudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse
om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administra-
tivt enklere og økonomisk forsvarligt.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/375
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1758
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1717


§ 17.22.20. 83

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2

10. Tilskud til administration mv.
Branchefællesskaber for arbejdsmiljø skal udarbejde virksomhedsrettet information og bran-

chevejledninger. Der skal for alle branchefællesskaber for arbejdsmiljø udarbejdes en strategisk
forankret plan, der sikrer, at branchefællesskaber for arbejdsmiljøets aktiviteter er virksomheds-
rettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter,
det pågældende branchefællesskab for arbejdsmiljø vil gennemføre for de afsatte midler til det
pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdstilsynet til
godkendelse. Når plan og budget er godkendt, danner de sammen med den udmeldte tilskuds-
ramme og de fastsatte vilkår grundlag for branchefællesskaber for arbejdsmiljøets virksomhed for
det kommende år. Efter årets afslutning aflægger hvert branchefællesskab for arbejdsmiljø regn-
skab for det udbetalte tilskud.

Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt
i lov om arbejdsmiljø.

Niveauet for indsatsen fastlægges på grundlag af et gennemsnit af tilkendte erstatninger over
en løbende tiårig periode.

Kontoen er forhøjet med 2,9 mio. kr. årligt, da det som følge af Aftale mellem den daværende
VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socia-
listisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmar-
kedet fra april 2019 er aftalt at nedlægge Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA), jf. ændring af lov
nr. 1554 om ændring i lov om arbejdsmiljø af 27. december 2019. Som følge af indstilling fra
Arbejdsmiljørådet af maj 2019 er midlerne, som tidligere tilfaldt VFA, omprioriteret til §
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet og § 17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

30. Tværgående aktiviteter i regi af Arbejdsmiljørådet
Organiseringen og finansieringen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats er fastlagt

i lov om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2016.
Arbejdsmiljørådet igangsætter gennem Dialogforum tværgående aktiviteter, der kan berøre

flere eller alle brancher på tværs af branchefællesskaber.
De tværgående aktiviteter supplerer Arbejdsmiljørådets og branchefællesskabers øvrige ind-

sats.
Uforbrugte midler i branchefællesskaber på § 17.22.10.10 Tilskud til administration mv. kan

overføres til tværgående aktiviteter på § 17.22.20.30 Tværgående aktiviteter i regi af Arbejds-
miljørådet.

Arbejdsmiljørådets sekretariat administrerer midler til tværgående aktiviteter.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger
Departementet har ansvaret for budgettering og opfølgning på opførte ordninger under akti-

vitetsområde § 17.23. Arbejdsskader og erstatninger.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1554
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17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129)
 (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 335,6 315,4 303,1 365,8 378,8 394,7 409,8
Indtægtsbevilling ......................................... 317,6 298,9 287,3 351,2 365,7 382,8 399,3
10. Erstatning mv. til statens tjene-

stemænd og arbejdere m.fl.
Udgift ................................................... 145,9 150,8 118,0 168,0 174,3 180,9 187,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger -1,9 2,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 147,9 148,8 118,0 168,0 174,3 180,9 187,3
Indtægt ................................................ 129,8 134,3 102,2 153,4 161,2 169,0 176,8
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 129,8 134,3 102,2 153,4 161,2 169,0 176,8

30. Erstatning og godtgørelse til tid-
ligere udsendte soldater og an-

 dre statsansatte
Udgift ................................................... 189,7 164,6 185,1 197,8 204,5 213,8 222,5
44. Tilskud til personer ....................... 189,7 164,6 185,1 197,8 204,5 213,8 222,5
Indtægt ................................................ 187,8 164,6 185,1 197,8 204,5 213,8 222,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 187,8 164,6 185,1 197,8 204,5 213,8 222,5

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.
Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. med skadedato

før den 1. januar 1997 efter lovgivningen om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 376 af 31. marts
2020 med senere ændringer.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for
deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsud-
gifter mv. til personer, der er berettiget til erstatning mv. efter lov om arbejdsskadeforsikring.

Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb
(67.000 kr./918.000 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold
til borgerens årsløn (maksimalt 551.000 kr.), og et overgangsbeløb ved dødsfald (173.000 kr.).
Hertil kommer udgifter til sygebehandling og hjælpemidler.

Erstatningen udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modta-
gere af løbende ydelser på den gamle ordning (før den 1. januar 1997) har i de senere år været
faldende.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skade-
dato før 1997 samt statens andel af erhvervssygdomserstatninger i sager før 1999 i de tilfælde,
hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

Af kontoen kan også afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsomkostninger, her-
under lægehonorarer, samt udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse
hos Gældsstyrelsen.

I henhold til lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 376 af 31. marts 2020 med senere æn-
dringer, kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter mv. til
personer, der er berettiget til erstatning efter anden lovgivning, hvor erstatning fastsættes efter
arbejdsskadesikringsloven. Det gælder for eksempel straffeafsonere, produktionsskoleelever og
erhvervspraktikanter. Inden for det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb
fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/376
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Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.
Bemærkning: Fra og med 2018 budgetteres udgifter og indtægter særskilt. Nettoudgifter omfatter alene udgifter i sager
med skadedato før d. 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne
(ressourceforbrug - II) at falde i perioden.  Aktivitetstal er pr. 1. januar 2015-2024 .

30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte
Kontoen omfatter udgifter til erstatning mv. til tidligere udsendte soldater og andre statsan-

satte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion i henhold til lov nr. 336 af 2.
april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med
sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion med senere ændringer.

Efter loven tilkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstatning mv. for sent diagnosticeret
posttraumatisk belastningsreaktion, når sygdommen ikke kan anerkendes som erhvervssygdom
efter lov om arbejdsskadesikring, når begrundelsen for, at sygdommen ikke kan anerkendes, er,
at der mangler dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og sygdomsdebut,
og når der foreligger en psykiatrisk speciallægeerklæring udstedt senere end 6 måneder efter be-
lastningens ophør, hvori det erklæres, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af
udsendelse, samt at den undersøgte person lider af posttraumatisk belastningsreaktion.

Fra kontoen afholdes alle udgifter i forbindelse med tilkendte erstatningsudgifter mv., her-
under udgifter til sygebehandling og hjælpemidler. Alle afholdte udgifter fra kontoen betales ef-
terfølgende af den ansættende statsmyndighed. De udlagte udgifter vedrører i al væsentlighed
tidligere udsendte soldater, hvor udgiften bliver refunderet fra § 12.12.04.10. PTSD-erstatninger.
Af kontoen kan også afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse
hos Gældsstyrelsen.

Der forventes anerkendt 75 sager vedrørende diagnosticeret posttraumatisk belastningsreak-
tion i 2021. Herefter budgetteres der med et tilsvarende antal i BO-årene. Der forventes udbetalt
ca. 3,7 mio. kr. i erstatning pr. sag. Erstatningen forudsættes udbetalt over 30 år, men muligheden
for at kapitalisere en del af den løbende erstatning til en engangserstatning betyder, at omkring
40 pct. af udgifterne forventes at ligge inden for de første 5 år.

For Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af sagerne opkræves en betaling pr. sag
fra den ansættende statsmyndighed. Betalingen pr. sag følger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings
takster.

17.23.12. Forskellige erstatninger mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 42,5 27,9 13,0 14,1 14,1 14,1 14,1
10. Erstatning til LSD-behandlede

Udgift ................................................... 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
44. Tilskud til personer ....................... 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

20. Erstatning til personer, tilskade-
komne under forsøg på redning

 af menneskeliv
Udgift ................................................... 8,0 2,7 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8
44. Tilskud til personer ....................... 8,0 2,7 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal modtagere af løbende
erstatning pr. 1. januar ........ 170 157 146 137 132 118 108 97 88 80

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Udbetalte erstatninger
(mio. kr.).............................. 154,1 118,0 163,7 169,9 176,3 182,5
Nettoudgifter (mio. kr.)....... 23,0 19,6 24,9 18,9 16,9 15,8 14,2 12,8 11,6 10,2
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30. Refusion af dyrtidstillæg til
ydelser i henhold til ulykkesfor-

 sikringsloven
Udgift ................................................... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
44. Tilskud til personer ....................... 0,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

50. Erstatninger til personer, tilska-
dekomne som medhjælp i privat

 husholdning
Udgift ................................................... 5,8 6,2 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 5,8 6,2 - - - - -

60. Erstatning til skadelidte, for
hvilke arbejdsgiveren ikke har

 tegnet forsikring
Udgift ................................................... 20,1 9,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,5 0,3 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 17,6 9,0 - - - - -

70. Erstatninger mv.
Udgift ................................................... 8,3 9,4 9,1 9,9 9,9 9,9 9,9
44. Tilskud til personer ....................... 8,3 9,4 9,1 9,9 9,9 9,9 9,9

10. Erstatning til LSD-behandlede
Lov nr. 219 af 23. april 1986 om erstatning med senere ændringer for skader ved LSD-be-

handling, er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992 med senere ændringer om ophævelse af lov
om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven. Loven er ophævet
den 1. juli 1992, dog således, at der også efter den 1. juli 1992 kan betales for behandling hos
privat praktiserende læge, behandler og psykolog i Danmark eller udlandet samt til nødvendige
hjælpemidler hertil, hvis der i forbindelse med afgørelsen om erstatning efter loven er bestemt,
at skadelidte har ret hertil. Betaling ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden
d. 1. juli 1988. Af kontoen kan også afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt
til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv
Kontoen omfatter erstatning til personer, der er kommet til skade under forsøg på redning

af menneskeliv efter § 49, stk. 5 og 6, i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 376 af 31. marts
2020 med senere ændringer. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Erstatningsformer
og -størrelser samt udgifter til administration og sagsoplysning følger arbejdsskadesikringsloven
som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Af kontoen kan
også afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos Gældssty-
relsen.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven
Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til lov nr. 214 af 4. juni 1965

om ændring i lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (herefter ulykkesforsikringsloven,
jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968) § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten
forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løn-
talsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før d. 1. april 1947.

I tilfælde hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af
forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før d. 1. april 1947, og da de fleste vælger at
få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer. Af kontoen
kan også afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos
Gældsstyrelsen.
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50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning
Kontoen omfatter mellemfinansiering af erstatning m.v. til tilskadekomne, der er kommet til

skade som medhjælp i privat husholdning m.v. og deres efterladte efter § 52 i lov om arbejds-
skadesikring i Grønland, jf. LBK nr. 75 af 16. januar 2017 med senere ændringer. Erstatnings-
udgifter m.v. for et kalenderår udbetales i kalenderåret til tilskadekomne og efterladte af Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring og opkræves hos forsikringsselskaberne m.fl. i foråret året efter.
Erstatningsudgifterne m.v. samt udgifter til administration og sagsbehandlingsudgifter følger
reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK nr. 376 af 31. marts 2020 med senere ændringer.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring
Kontoen omfatter mellemfinansiering af erstatning m.v. til tilskadekomne og efterladte, når

arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin forsikringspligt, jf. § 56 i lov om arbejdsskadesikring i
Grønland, LBK nr. 75 af 16. januar 2017 med senere ændringer. Erstatningsudgifter m.v. for et
kalenderår udbetales i kalenderåret til tilskadekomne og efterladte af Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring og opkræves hos forsikringsselskaberne m.fl. i foråret året efter i det omfang ar-
bejdsgiverne ikke betaler beløbene eller arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring de udlagte beløb. Erstatningsudgifterne m.v. samt udgifter til administration og
sagsbehandlingsudgifter følger reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK nr. 376 af 31. marts
2020 med senere ændringer.

70. Erstatninger mv.
Erstatninger for vaccinationsskader efter lov nr. 82 af 8. marts 1978 med senere ændringer

om erstatning for vaccinationsskader er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003 om ændring
af lov med senere ændringer om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og
om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader. Erstatningsformer og -størrelser følger
arbejdsskadesikringsloven som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og ar-
bejdere m.fl. Af kontoen kan tillige afholdes udgifter til administrationsbidrag og sagsoplysning.
Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget
inden d. 1. januar 2004. Af kontoen kan også afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb
bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
(mio. kr.)

1. Erstatning til
LSD-behandlede .................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2. Erstatninger til personer, til-
skadekomne under forsøg på
redning af menneskeliv ....... 6,4 2,3 1,3 8,3 2,8 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7

3. Refusion af dyrtidstillæg til
ydelser i henhold til
ulykkeforsikringsloven ........ 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4. Erstatninger til personer, til-
skadekomne som medhjælp i
privat husholdning............... 10,4 8,1 9,1 6,1 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Erstatninger til skadelidte, for
hvilke arbejdsgiveren ikke
har tegnet forsikring............ 15,1 17,8 26,2 21,0 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Erstatninger mv. .................. 9,6 11,0 9,5 8,6 9,6 9,1 9,6 9,6 9,6 9,6
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17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 8,4 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3 5,1
Indtægtsbevilling ......................................... 2,6 - - - - - -
10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Udgift ................................................... 8,4 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3 5,1
44. Tilskud til personer ....................... 8,4 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3 5,1
Indtægt ................................................ 2,6 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,6 - - - - - -

10. Forsørgelse og erstatninger mv.
Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003 med senere

ændringer om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013
med senere ændringer. Erstatningsformer- og størrelser er fastsat som under § 17.23.11. Erstat-
ninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Af kontoen kan også afholdes udgifter til
administrationsbidrag og sagsoplysning.

Fra d. 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for
deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og kon-
teres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvars-
ministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som
udbetalingen. Kontoen har fra d. 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv.
i sager med skadedato før d. 1. januar 1997. Af kontoen kan også afholdes udgifter til tab på
debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

I henhold til LBK nr. 284 af 14. marts 2013 om lov om tilskadekomne værnepligtige m.fl.,
kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før d. 1. januar 1997. Som følge heraf ventes
antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden. Aktivitetstal er pr. 1.
januar 2015-2024 .
Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger (Lovbunden)
Kontoen vedrører refusion af ydelser i Grønland udbetalt af Arbejdsmarkedets Erhvervssik-

ring via §17.23.12.50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning
og §17.23.12.60. Erstatning til skadelidte for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.
Forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne arbejdsskadeforsikring, deltager i refusionen af
underkonto § 17.23.14.10. Refusion til erstatning til personer, der er kommet til skade som
medhjælp i privat husholdning og § 17.23.14.20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke
arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal modtagere af løbende
erstatning pr. 1. januar ........ 49 46 42 37 36 33 33 32 31 30

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Udbetalte erstatninger 
(mio. kr.).............................. 7,4 10,5 10,4 6,0 6,2 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 33,1 41,5 - - - - -
10. Refusion af erstatning til perso-

ner, der er kommet til skade
som medhjælp i privat hushold-

 ning
Indtægt ................................................ 8,5 12,1 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 8,5 12,1 - - - - -

20. Refusion af erstatning til skade-
lidte, for hvilke arbejdsgiveren
ikke har tegnet forsikring
Indtægt ................................................ 24,6 29,5 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 24,6 29,5 - - - - -

10. Refusion af erstatning til personer, der er kommet til skade som medhjælp i privat
husholdning

Kontoen omfatter refusion af udgifter på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, der er
kommet til skade som medhjælp i privat husholdning efter § 52 i lov om arbejdsskadesikring i
Grønland, jf. LBK nr. 75 af 16. januar 2017 med senere ændringer.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring
Kontoen omfatter refusion af udgifter på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke

arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring efter § 56 i lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf.
LBK nr. 75 af 16. januar 2017 med senere ændringer.

17.23.15. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring
mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Administrative bøder ved mang-

lende tegning af arbejdsskade-
 forsikring mv.

Indtægt ................................................ 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Skatter og afgifter .......................... 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv.

tildele administrative bøder i henhold til lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 376 af 31. marts
2020 med senere ændringer. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i henhold til lovens § 82 a i
et bødeforelæg tilkendegive, at en arbejdsskadesag kan afgøres uden retssag, hvis vedkommende,
der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden
en nærmere angivet frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/376
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17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (Lov-
bunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 2,6 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Gruppeforsikringspræmie

Indtægt ................................................ 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
30. Skatter og afgifter .......................... 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

20. Erstatninger mv. til tilskadekom-
 ne

Udgift ................................................... 2,2 2,5 3,5 2,7 2,7 2,7 2,7
44. Tilskud til personer ....................... 2,2 2,5 3,5 2,7 2,7 2,7 2,7

30. Nedsættelse af visse arbejdsska-
 deforsikringspræmier

Udgift ................................................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

10. Gruppeforsikringspræmie
Kontoen omfatter gruppeforsikringspræmie efter LBK 75 af 16. januar 2017 om arbejdsska-

desikring i Grønland, jf. § 68. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning.
Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2011 af den
nye ordning ved lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. LBK nr. 75 af 16. januar 2017 forblev
målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt
fastsat til 100 personer i 2020.

20. Erstatninger mv. til tilskadekomne
Erstatningsformer og -størrelser følger arbejdsskadesikringsloven som under § 17.23.11.10.

Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter ménerstatning/mén-
godtgørelse, erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, idet der dog også kan udbetales
dagpenge. Af kontoen kan også afholdes udgifter til administrationsbidrag, sagsoplysning og tab
på debitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Ordningen har siden 2011 været frivillig.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier
Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der

driver enkeltmandsvirksomhed efter § 68 i LBK nr. 75 af 16. januar 2017 om arbejdsskadesikring
i Grønland. Fiskere, som ejer en trawler på under 15 meter, kan være medlemmer af gruppefor-
sikringen, jf. § 67 stk. 2. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200
kr. Af kontoen kan også afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til ind-
drivelse hos Gældsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal administrative bøder 164 147 104 176 200 200 200 200 200 200

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Indbetalte bøder
(mio. kr.).............................. 0,8 0,7 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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17.23.31. Besættelsestidens ofre (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 116,7 103,0 87,3 75,6 62,9 51,9 42,7
10. Erstatninger mv.

Udgift ................................................... 116,7 103,0 87,3 75,6 62,9 51,9 42,7
44. Tilskud til personer ....................... 116,7 103,0 87,3 75,6 62,9 51,9 42,7

10. Erstatninger mv.
Kontoen vedrører erstatninger i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf.

LBK nr. 279 af 14. marts 2013 med senere ændringer. Erstatninger tilkendes personer, der har
pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her
i landet, herunder som følge af deportationer, samt til disse personers efterladte. Da der også ydes
erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Invaliditetserstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn,
der er maksimeret til 344.292 kr. Den årlige erstatning udgør højst 275.436 kr. og for enker, der
kan modtage efterladteerstatning højst 172.152 kr. Efter loven kan der tillige betales begravel-
seshjælp. Af kontoen kan også afholdes udgifter til administration, sagsoplysning og tab på de-
bitorer, når et beløb bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Antallet af rentemodtagere
ultimo 2019 var 667, hvoraf 569 var enker. Gennemsnitligt var der 718 modtagere i 2019.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Ulykkesrenteregister.
Bemærkninger: Aktivitetstal er pr. 1. januar 2015-2024 .

17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 27,2 15,2 12,4 10,9 9,1 7,5 6,2
10. Hædersgaver

Udgift ................................................... 27,2 15,2 12,4 10,9 9,1 7,5 6,2
44. Tilskud til personer ....................... 27,2 15,2 12,4 10,9 9,1 7,5 6,2

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal invalideerstatninger ... 306 240 191 151 116 98 77 61 48 39
Antal enkeerstatninger ........ 1.105 992 874 775 652 569 482 404 336 279

. I alt ...................................... 1.411 1.232 1.065 906 768 667 559 465 384 318
II. Ressourceforbrug (2021-pl)

Statslige udgifter (mio. kr.) 195,9 170,5 142,7 120,8 104,6 87,3 74,6 62,0 51,2 42,1

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145690
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10. Hædersgaver
Kontoen vedrører udgifter til hædersgaver i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens

ofre og en række andre love om hædersgaver, jf. LBK nr. 279 af 14. marts 2013 med senere
ændringer om erstatning til besættelsestidens ofre og lov nr. 1499 af 27. december 2009 med
senere ændringer om forhøjelse af hædersgaver. Hædersgaver gives blandt andet til personer, der
under Anden Verdenskrig har ydet en særlig indsats.

I 2020 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100
kr.

Af kontoen kan også afholdes udgifter til tab på debitorer, når et beløb bliver sendt til ind-
drivelse hos Gældsstyrelsen.

Kilde: Økonomistyrelsen .
Aktivitetstal er pr. 1. januar 2015-2024 .

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal modtagere af hæders-
gaver ................................... 1.741 1.518 1.323 1.133 973 848 711 594 493 408
 - heraf forhøjelser ............. 94 73 56 45 36 28 23 18 15 12

II. Ressourceforbrug 
Udbetalte hædersgaver i alt
(mio. kr.).............................. 43,3 23,4 20,2 27,2 15,2 12,4 10,9 9,1 7,5 6,2

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145690
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129617
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Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.31. Fællesudgifter

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
Af § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 199 af 11. marts 2020 og BEK

nr. 400 af 26. april 2017 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse
for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Gebyrer i forbindelse med ind-

drivelse af dagpengegodtgørelse
 hos arbejdsgivere

Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere
Arbejdsløshedskassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgø-

relsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløshedskassen, at der
er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter
med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om,
at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om,
at beløbet indbetales til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der bogfører beløbet på
standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpen-
geudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
oversendes kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen med tillæg af de administrative omkostninger
ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af sagen. Ved oversendelse af
kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som modtages fra
Gældsstyrelsen sker på standardkonto 28.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/199
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/400
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17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Da-
taenhed i Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 8,6 2,0 2,0 - 6,7 6,6 6,6
10. Styrket kontrol med sociale

ydelser på udlandsområdet i Den
Fælles Dataenhed i Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... 8,6 2,0 2,0 - 6,7 6,6 6,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,6 2,0 2,0 - 6,7 6,6 6,6

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,3
I alt .................................................................................................................................. 10,3

10. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Ud-
betaling Danmark

Bevillingen er oprindeligt afsat til en styrkelse af kontrolindsatsen i dataenheden i forhold til
EU/EØS-borgere.

Bevillingen er reduceret med 8,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem som følge af en fokusering
af opgaverne vedr. kontrol med ydelser til EU/EØS-borgere i forbindelse med ibrugtagningen af
det fælleseuropæiske EESSI-system i 2019. EESSI indebærer, at alle ansøgninger, afgørelser mv.,
som indgår i sagsbehandlingen inden for områderne sundhed, pension, arbejdsløshed, sygedag-
penge, arbejdsskade og familieydelse kan udveksles mellem sociale sikringsinstitutioner i EU.

Bevillingen på 2,0 mio. kr. anvendes til en styrkelse af den eksisterende kontrolindsats på
udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark.

Tilskuddet ydes til Udbetaling Danmark for varetagelse af en kontrolindsats på udlandsom-
rådet. Kontrolindsatsen vedrører især rådgivning og vejledning af kommuner i enkeltsager på
udlandsområdet, herunder drift af en kundelinje og udarbejdelse af vejledninger om borgers egen
indhentning af oplysninger i udlandet. Tilskuddet ydes desuden til identificering og etablering af
kontakt med udenlandske myndigheder til brug for sagsoplysning i enkeltsager. Tilskuddet ydes
endeligt til udvikling af kriterier til brug for dataenhedens udsøgning af sager til kontrol med
ydelser på udlandsområdet.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,3
mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf.
Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om finansloven for 2020 af december 2019.

Som følge af implementering og tilslutning til EESSI (Electronic Exchange of Social Security
Information) i Udbetaling Danmark er bevillingen på finansloven for 2021 reduceret med 1,8
mio. kr. i 2021.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 5,0 mio. kr. årligt fra
| 2022 og frem som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti
| og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 til en indsats for at styrke kon-
| trollen med oplysninger fra udlandet i forhold til udbetaling af sociale ydelser i udlandet.
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17.31.09. Administration af forsikringsordninger (Reservationsbev.)
Ansvaret for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejds-

givere er forankret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Som led i den daværende
V-regerings plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder"
blev opgaver flyttet fra Statens Administration til Udbetaling Danmark med virkning fra d. 1.
oktober 2016, herunder bl.a. administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og
mindre arbejdsgivere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægtsbevilling ......................................... 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
10. Administration af forsikringsord-
 ninger

Udgift ................................................... 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægt ................................................ 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,5 mio. kr. fra § 17.31.55.20. Bidrag for forsikrede
mindre arbejdsgivere.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Administration af forsikringsordninger
Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Udbe-

taling Danmark.

17.31.20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige ind-
komstoverførsler (Lovbunden)

Kontoen vedrører indbetalinger til obligatorisk pensionsordning for A-dagpenge og kontant-
og uddannelseshjælp mv., jf. lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension og forskellige andre love.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 89,9 215,4 312,1 417,0 522,2
10. Obligatorisk pensionsordning for

modtagere af ledighedsafhængi-
 ge indkomstoverførsler

Udgift ................................................... - - 89,9 215,4 312,1 417,0 522,2
44. Tilskud til personer ....................... - - 89,9 215,4 312,1 417,0 522,2

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/339
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10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler
I 2020 indførtes en obligatorisk opsparingsordning for en række indkomsterstattende ydelser,

herunder dagpenge og kontanthjælp. Staten indbetaler 0,3 pct. af overførselsydelsen til Arbejds-
markedets Tillægspension i 2020. I 2021 indbetaler staten 0,6 pct., i 2022 indbetaler staten 0,9
pct. og så fremdeles frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 pct.

Udgifterne anført på denne konto er således afledt af de offentlige udgifter til A-dagpenge
og kontant- og uddannelseshjælp mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 11,7 mio. kr. i 2021,
| 11,4 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 og opjusteret med i alt 10,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 4,2 mio. kr. i 2021 og nedjusteret med
| 0,1 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse december 2020 er bevillingen
| nedjusteret med 15,2 mio. kr. i 2021, 10,3 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023 og opjusteret
| med 13,2 mio. kr. i 2024.

17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstover-
førsler (Lovbunden)

Kontoen vedrører indbetalinger til obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomster
inden for delloft for indkomstoverførsler, jf. lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love samt kompensation til arbejdsgivere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 298,9 629,4 970,8 1.298,4 1.640,4
10. Obligatorisk pensionsordning for

modtagere af øvrige indkomsto-
 verførsler

Udgift ................................................... - - 263,3 555,4 862,5 1.153,0 1.458,2
44. Tilskud til personer ....................... - - 263,3 555,4 862,5 1.153,0 1.458,2

20. Tillæg til arbejdsgiver refusion
Udgift ................................................... - - 35,6 74,0 108,3 145,4 182,2
44. Tilskud til personer ....................... - - 35,6 74,0 108,3 145,4 182,2

10. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler
I 2020 indførtes en obligatorisk opsparingsordning for en række indkomsterstattende ydelser.

Staten indbetaler 0,3 pct. af overførselsydelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension i 2020. I
2021 indbetaler staten 0,6 pct., i 2022 indbetaler staten 0,9 pct. og så fremdeles frem til 2030,
hvor statens indbetaling bliver 3,3 pct.

Udgifterne anført på denne underkonto er således afledt af de offentlige udgifter til de re-
spektive indkomsterstattende ydelser inden for delloft.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 4,2 mio. kr. i 2022,
| 9,7 mio. kr. i 2023 og 24,0 mio. kr. i 2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end
| lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen nedju-
| steret med 1,6 mio. kr. i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2021, 6,7 mio. kr. i 2022,
| 13,1 mio. kr. i 2023 og 28,3 mio. kr. i 2024.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/339
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20. Tillæg til arbejdsgiver refusion
Der ydes et tillæg til refusionen til de arbejdsgivere, som udbetaler løn under en lønmodtagers

fravær i forbindelse med sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, eller
fravær som følge af barsel. Tillægget svarer til den del som ellers ville blive indbetalt på borge-
rens OP-konto.

Udgifterne anført på denne underkonto er således afledt af de offentlige udgifter til refusion
til de arbejdsgivere, som udbetaler løn under en lønmodtagers fravær i forbindelse med syge-
dagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, eller fravær som følge af barsel.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 2,1 mio. kr. i 2021
| og nedjusteret med i alt 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end
| lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen nedju-
| steret med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 2,3 mio. kr. i 2021.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)
Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 199 af 11. marts 2020 med senere

ændringer (herefter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.) skal der for lønmodtagere, der er
medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 4,02 kr. pr. time. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af
medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne,
og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring mv. Medlemmets 1/3 af ATP-bidraget fradrages ved udbetalingen af dag-
pengene.

I de situationer, hvor dagpengene udbetales under deltagelse i aktive tilbud efter kapitel 11,
13 eller 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. Lov nr. 548 af 7. maj 2019 (herefter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats), og under deltagelse i jobrettet uddannelse efter kapitel 9 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fra-
drages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et

tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 395,9 405,2 410,8 533,9 500,0 487,0 477,5
Indtægtsbevilling ......................................... 326,7 326,7 327,3 440,8 386,6 363,0 345,7
10. ATP-indbetaling

Udgift ................................................... 395,9 405,2 410,8 533,9 500,0 487,0 477,5
44. Tilskud til personer ....................... 395,9 405,2 410,8 533,9 500,0 487,0 477,5

20. Bidrag fra a-kasser
Indtægt ................................................ 180,8 167,0 175,2 234,7 222,0 216,0 212,4
30. Skatter og afgifter .......................... 180,8 167,0 175,2 234,7 222,0 216,0 212,4

30. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt ................................................ 179,3 168,9 175,2 234,7 222,0 216,0 212,4
30. Skatter og afgifter .......................... 179,3 0,2 175,2 234,7 222,0 216,0 212,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 168,7 - - - - -

40. Efterregulering i bidrag fra a-
kasser og arbejdsgivere
Indtægt ................................................ -33,3 -9,2 -11,5 19,1 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... -33,3 5,1 -11,5 19,1 - - -
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34. Øvrige overførselsindtægter .......... - -14,3 - - - - -

50. Arbejdsgiverkompensation vedr.
 samtidighedsferie

Indtægt ................................................ - - -11,6 -47,7 -57,4 -69,0 -79,1
30. Skatter og afgifter .......................... - - -11,6 -47,7 -57,4 -69,0 -79,1

10. ATP-indbetaling
1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge. Det

opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 27,8 mio. kr. i 2021,
| 17,7 mio. kr. i 2022, 6,4 mio. kr. i 2023, og opjusteret med 6,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 12,0 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i
| 2022, og nedjusteret med 4,0 mio. kr. i 2023 og 11,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,6 mio.
| kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse, december 2020, er bevillin-
| gen nedjusteret med 39,8 mio. kr. i 2021, 23,6 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og opjusteret
| med 18,6 mio. kr. i 2024.

| Bemærkninger: Bevillingen i 2017 afspejlede, at der var 54 udbetalingsuger.
| Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra a-kasser
1/3 af det samlede ATP-bidrag skal betales af a-kasserne. Det tilvejebringes ved, at a-kasserne

har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler må-
nedsvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 15,7 mio. kr. i 2021,
| 8,8 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 3,1 mio. kr. i 2024. 
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 2,7 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. i 2022,
| og nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse i december 2020 er bevillin-
| gen nedjusteret med 18,4 mio. kr. i 2021, 11,4 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og opjusteret
| med 7,9 mio. kr. i 2024.

30. Bidrag fra arbejdsgivere
1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fast-

sættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP.
På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansieringsbi-
draget, jf. § 85 c, stk. 17, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 199 af 11. marts
2020.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 15,7 mio. kr. i 2021,
| 8,8 mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023, og opjusteret med 3,1 mio. kr. i 2024. 

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Antal modtagere
| (gennemsnit i året, 1.000) ...| 83,4| 78,0| 78,8| 77,7| 79,5| 80,6| 104,8| 98,1| 95,6| 93,7
| II.| Ressourceforbrug
| Statens udgift til refusion af
| ATP (mio. kr.).....................| 408| 397| 417| 396| 405| 411| 534| 500| 487| 478
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Statslige udgifter pr. helårs-
| person, kr. ..........................| 4.888| 5.096| 5.292| 5.096| 5.096| 5.096| 5.096| 5.096| 5.096| 5.096
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| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 2,7 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. i 2022,
| og nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse i december 2020 er bevillin-
| gen nedjusteret med 18,4 mio. kr. i 2021, 11,4 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og opjusteret
| med 7,9 mio. kr. i 2024.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 3,

stk. 6, og § 4, stk. 3, i BEK nr. 1788 af 27. december 2018 om indbetaling af ATP-bidrag for
medlemmer af a-kasser m.fl. Efterreguleringen vil efter sædvanlig praksis indgå i det finansi-
eringsbehov vedrørende 2021, som udmeldes til a-kasserne og arbejdsgiverne i efteråret 2020.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der som følge af et nyt skøn på baggrund af regn-
| skabstal indarbejdet en positiv efterregulering på 19,1 mio. kr. i 2021 som følge af, at a-kasserne
| og de private arbejdsgiveres indbetaling af ATP i 2019 sammenlagt var lavere end det faktiske
| finansieringsbidrag.

50. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal
have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 ydes der kom-
pensation til arbejdsgivernes udgifter ifm. indførelse af samtidighedsferie i ferieloven. Kompen-
sation ydes ved en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP-bidrag.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,1 mio. kr. 2021,
| 0,3 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte private lønudvikling for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end
| lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen nedju-
| steret med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,1 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn ved ændret fordeling mellem ordningerne er bevillingen opjusteret
| med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.
| Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,3 pct.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (Lov-
bunden)

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kon-
tanthjælp eller uddannelseshjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 106,2 110,7 118,0 121,8 125,0 127,2 128,7
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og
 uddannelseshjælp

Udgift ................................................... 106,2 110,7 118,0 121,8 125,0 127,2 128,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 106,2 110,7 118,0 121,8 125,0 127,2 128,7
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10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp
Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP

for personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, jf. § 105 i lov om aktiv social-
politik, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019 (herefter lov om aktiv socialpolitik).
Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job
af april 2013.

Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om en ny integrationsydelse af juli 2015.

Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015, hvor målgruppen for integra-
tionsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8
år.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om lavere skat på ar-
bejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018, hvor opholdskravet
for ret til kontant- og uddannelseshjælp udvides og der indføres et beskæftigelseskrav.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret
til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret med
0,1 mio. kr. i 2021, og 0,2 mio. kr. årligt i hvert af årene 2022- 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,4 mio. kr. i 2021,
| 2,9 mio. kr. i 2022, 2,3 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 6,4 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 1,9 mio.
| kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio.
| kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.

| Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal modtagere
| (gennemsnit i året, 1.000) ...| 64,7| 61,8| 55,2| 55,4| 42,7| 52,0| 53,7| 55,1| 56,1| 56,7
| II.| Ressourceforbrug
| Statens udgift til refusion af
| ATP (mio. kr.).....................| 142| 152| 112| 106| 111| 118| 121| 125| 127| 129
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Statslige udgifter pr. helårs-
| person, kr. ..........................| 2.160| 2.272| 2.272| 2.272| 2.268| 2.268| 2.268| 2.268| 2.268| 2.268
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17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge (Lovbunden)
For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af syg-

dom, skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, fyldt 16 år, indbetales
ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 107 af 2. februar 2020 med senere
ændringer (herefter sygedagpengeloven).

ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af sygedagpengemod-
tageren selv og fradrages i de udbetalte sygedagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren
eller kommunen som sygedagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale sygedagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt
ud af staten.

De kommunale sygedagpengemyndigheders bidrag dækkes til dels af private arbejdsgivere,
der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. LBK nr. 1021 af 26. september 2019
med senere ændringer eller lov om afgift af lønsum mv., jf. LBK nr. 239 af 7. marts 2017 med
senere ændringer og dels af offentlige arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private ar-
bejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 66 i lov om sygedagpenge. Bidraget fra de private arbejds-
givere konteres på underkonto 20. Bidrag fra arbejdsgivere.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse
af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesy-
stemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december
2013.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 130,3 128,1 129,6 131,2 130,8 131,1 130,5
Indtægtsbevilling ......................................... 207,5 206,2 -3,4 69,2 100,6 95,3 89,8
10. Statens refusion af ATP af syge-
 dagpenge

Udgift ................................................... 130,3 128,1 129,6 131,2 130,8 131,1 130,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 130,3 128,1 129,6 131,2 130,8 131,1 130,5

20. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt ................................................ 194,4 162,5 128,0 129,6 130,0 130,6 130,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 194,4 162,5 128,0 129,6 130,0 130,6 130,3

30. Efterregulering i bidrag fra ar-
 bejdsgivere

Indtægt ................................................ 13,1 43,7 -122,5 -36,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 13,1 43,7 -122,5 -36,0 - - -

40. Arbejdsgiverkompensation vedr.
 samtidighedsferie

Indtægt ................................................ - - -8,9 -24,4 -29,4 -35,3 -40,5
30. Skatter og afgifter .......................... - - -8,9 -24,4 -29,4 -35,3 -40,5

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge
De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i sygedagpengeloven 2/3 af

ATP-bidraget for de personer, der modtager sygedagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller
34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af Aftale mellem regeringen,
| Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober
| 2020 nedjusteret med 0,8 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024.
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| Bemærkninger: 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
| Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere
På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale

sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de private ar-
bejdsgivere opkræves i medfør af § 66 i sygedagpengeloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansi-
eringsbidraget, jf. § 66 i sygedagpengeloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år. Efterreguleringen vil

efter sædvanlig praksis indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2021, som udmeldes til ar-
bejdsgiverne i efteråret 2020.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der som følge af nyt skøn på baggrund af regn-
| skabstal indarbejdet en negativ efterregulering på 36,0 mio. kr. i 2021 som følge af, at de private
| arbejdsgiveres indbetaling af ATP var højere end det faktiske finansieringsbeløb.

40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal
have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 ydes der kom-
pensation til arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med indførelse af samtidighedsferie i ferielo-
ven. Kompensation ydes ved en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP-bidrag.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,2 mio. kr. 2021,
| 0,3 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte private lønudvikling for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end
| lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen opjusteret
| med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af ændret skøn som følge af ny fordeling mellem ordningerne er bevillingen
| opjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,3 pct.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge (Lovbunden)
For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af gra-

viditet, fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere,
der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel,
jf. LBK nr.106 af 2. februar 2020 med senere ændringer (herefter barselsloven).

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven, jf. LBK
nr.49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Antal modtagere
| (gennemsnit i året, 1.000) ...| 27,7| 26,2| 32| 28,9| 33,1| 24,9| 25,2| 25,3| 25,4| 25,4

| II.| Ressourceforbrug
| Statens udgift til refusion af
| ATP (mio. kr.).....................| 129| 138| 122| 130| 172| 130| 131| 130| 131| 131

| III.| Gns. enhedsomkostning
| Statslige udgifter pr. helårs-
| person, kr. ..........................| 4.888| 5.200| 5.200| 5.200| 5.200| 5.200| 5.200| 5.200| 5.200| 5.200

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/106
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ATP-bidraget er 4,02 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af barselsdagpenge-
modtageren selv og fradrages i de udbetalte barselsdagpenge, mens resten indbetales af Udbeta-
ling Danmark som barselsdagpengemyndighed.

Udbetaling Danmarks andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten.
Udbetaling Danmarks bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter

merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige ar-
bejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. §§ 44-45 i
barselsloven.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse
af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 117,1 115,9 123,5 120,9 122,5 123,7 124,6
Indtægtsbevilling ......................................... 158,7 134,0 92,7 123,5 92,3 88,2 84,4
10. Statens refusion af ATP af bar-
 selsdagpenge

Udgift ................................................... 117,1 115,9 123,5 120,9 122,5 123,7 124,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 117,1 115,9 123,5 120,9 122,5 123,7 124,6

20. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt ................................................ 147,7 110,9 120,5 118,0 119,6 120,8 121,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 147,7 110,9 120,5 118,0 119,6 120,8 121,7

30. Efterregulering i bidrag fra ar-
 bejdsgivere

Indtægt ................................................ 11,0 23,1 -19,6 28,1 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 11,0 23,1 -19,6 28,1 - - -

40. Arbejdsgiverkompensation vedr.
 samtidighedsferie

Indtægt ................................................ - - -8,2 -22,6 -27,3 -32,6 -37,3
30. Skatter og afgifter .......................... - - -8,2 -22,6 -27,3 -32,6 -37,3

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge
Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselsloven

2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark efter
lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Bemærkninger: 2020 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet           
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ... 22,8 22,3 22,5 22,5 22,3 23,8 23,2 23,5 23,7 23,9

II. Ressourceforbrug
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.)..................... 112 116 117 117 116 124 121 122 123 124

III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. .......................... 4.888 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
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20. Bidrag fra arbejdsgivere
På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af Udbetaling

Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag. Finansieringsbidraget fra de pri-
vate arbejdsgivere opkræves i medfør af § 45 i barselsloven.

På kontoen afholdes desuden administrationsomkostninger til ATP, som indgår i finansi-
eringsbidraget, jf. § 45 i barselsloven.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 8, stk. 3, i BEK

nr. 1790 af 27. december 2018 om beregning af finansieringsbidrag. Efterreguleringen vil, efter
sædvanlig praksis, indgå i det finansieringsbehov vedrørende 2021, som udmeldes til arbejdsgi-
verne i efteråret 2020.

|  I forbindelse med ændringsforslagene er der som følge af nyt skøn på baggrund af regn-
| skabstal indarbejdet en efterregulering på 28,1 mio. kr. som følge af, at de private arbejdsgiveres
| indbetaling af ATP i 2019 var lavere end det faktiske finansieringsbehov.

40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal
have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 ydes der kom-
pensation til arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med indførelse af samtidighedsferie i ferielo-
ven. Kompensation ydes ved en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP-bidrag.

|  I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,2 mio. kr. 2021,
| 0,3 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023.
| Som følge af nyt skøn ved ændret fordeling mellem ordningerne er bevillingen nedjusteret
| med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,3 pct.

17.31.34. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourcefor-
løb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012,
hvor personer under 40 år, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats
vil ende på førtidspension, skal i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til
fem år pr. forløb. Førtidspensionister under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis
de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ATP for personer i ressourceforløb.
ATP-bidraget i 2021 er 284 kr. pr. måned, hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten

2/3.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205821
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 46,0 54,9 53,3 51,2 50,2 50,0 50,2
10. ATP-bidrag af ressourceforløb-

sydelse under ressourceforløb
Udgift ................................................... 46,0 54,9 53,3 51,2 50,2 50,0 50,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 46,0 54,9 53,3 51,2 50,2 50,0 50,2

10. ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
På kontoen afholdes udgifter til ATP bidrag for personer i ressourceforløb.

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafkla-
ringsforløb (Lovbunden)

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesy-
stemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december
2013, hvor sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat
er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra 1. juli 2014 har ret til at overgå til et jobafklarings-
forløb med ressourceforløbsydelse.

Der indbetales bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter
de samme regler som gælder for indbetaling af ATP-bidrag af ledighedsydelse, revaliderings-
ydelse og ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

ATP-bidraget i 2021 er 284 kr. pr. måned, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af ressource-
forløbsydelsesmodtageren selv og fradrages i den udbetalte ressourceforløbsydelse. Resten ind-
betales af kommunen.

De kommunale myndigheders andel af indbetalingen til ATP dækkes af et bidrag fra private
arbejdsgivere.

De kommunale myndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret
efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv. og dels af offentlige
arbejdsgivere. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves af ATP, jf. § 80, LBK
nr. 981 af 23. september 2019 lov om aktiv socialpolitik.

De kommunale og regionale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse
af de generelle bloktilskud til kommuner og regioner.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ... 11,6 16,0 20,6 20,3 24,2 24,2 23,5 22,6 22,1 22,0

II. Ressourceforbrug 
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.)..................... 25 36 47 46 55 53 51 51 50 50

III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. .......................... 2.160 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 34,3 38,8 45,7 43,3 41,5 39,8 38,5
Indtægtsbevilling ......................................... 56,5 61,0 34,5 44,3 31,7 28,0 25,0
10. Statens refusion af ATP af res-

sourceforløbsydelse under jobaf-
 klaringsforløb

Udgift ................................................... 34,3 38,8 45,7 43,3 41,5 39,8 38,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 34,3 38,8 45,7 43,3 41,5 39,8 38,5

20. Bidrag fra arbejdsgivere
Indtægt ................................................ 43,0 44,8 45,7 43,3 41,5 39,8 38,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 43,0 44,8 45,7 43,3 41,5 39,8 38,5

30. Efterregulering i bidrag fra ar-
 bejdsgivere

Indtægt ................................................ 13,5 16,2 -8,0 9,2 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 13,5 16,2 -8,0 9,2 - - -

40. Arbejdsgiverkompensation vedr.
 samtidighedsferie

Indtægt ................................................ - - -3,2 -8,2 -9,8 -11,8 -13,5
30. Skatter og afgifter .......................... - - -3,2 -8,2 -9,8 -11,8 -13,5

10. Statens refusion af ATP af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
De kommunale sygedagpengemyndigheder indbetaler efter § 80, LBK nr. 981 af 23. sep-

tember 2019 af lov om aktiv socialpolitik 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager
ressourceforløbsydelse under jobafklaring fra kommunen. Kommunens indbetalinger dækkes af
et bidrag fra private arbejdsgivere, jf. § 80 a, LBK nr. 981 af 23. september 2019 af lov om aktiv
socialpolitik.

Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.

20. Bidrag fra arbejdsgivere
På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale

sygedagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse under jobafkla-
ring. Finansieringsbidraget fra de private arbejdsgivere opkræves i medfør § 80 a, LBK nr. 981
af 23. september 2019 af lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) .. 6,4 11,9 14,2 15,1 17,1 20,1 19,1 18,3 17,5 17,0

II. Ressourceforbrug 
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.)..................... 14 27 32 34 39 46 43 42 40 39

III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. .......................... 2.160 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
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30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag fra tidligere år, jf. § 7, stk. 3, BEK nr.

1790 af 27. december 2018 om beregning af finansieringsbidrag.
| I forbindelse med ændringsforslagene er der, som følge af et nyt skøn på baggrund af regn-
| skabstal, indarbejdet en positiv efterregulering på 9,2 mio. kr. som følge af, at de private ar-
| bejdsgiveres indbetaling af ATP i årene 2015, 2017 og 2019 var lavere end det faktiske finansi-
| eringsbidrag

40. Arbejdsgiverkompensation vedr. samtidighedsferie
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal
have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 ydes der kom-
pensation til arbejdsgivernes udgifter ifm. indførelse af samtidighedsferie i ferieloven. Kompen-
sation ydes ved en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP-bidrag.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 0,1 mio. kr. i årene
| 2022-2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 som følge af ny fordeling mellem ordningerne

| Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,3 pct.

17.31.37. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse (Lovbun-
den)

Der indbetales ATP-bidrag efter § 79 i lov om aktiv socialpolitik for personer, der modtager
henholdsvis revaliderings- eller ledighedsydelse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 36,3 44,5 41,7 47,0 47,6 48,9 49,4
10. ATP-bidrag for modtagere af re-

validerings- og ledighedsydelse
Udgift ................................................... 36,3 44,5 41,7 47,0 47,6 48,9 49,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 36,3 44,5 41,7 47,0 47,6 48,9 49,4

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) .. 1,3 6,0 11,8 19,0 0,0 20,1 19,1 18,3 17,5 17,0

II. Ressourceforbrug 
Arbejdsgiveres bidrag til re-
fusion af ATP (mio. kr.) ..... 3 14 27 43 0 46 43 42 40 39

III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. .......................... 2.160 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205821
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10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse
Personer, der modtager revaliderings- eller ledighedsydelse, betaler selv 1/3, som indeholdes

ved udbetalingen af revaliderings- eller ledighedsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kom-
munen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i hvert af
| årene 2022-2023 og 0,3 mio. kr. i 2024, som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
| Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

17.31.38. ATP-bidrag for modtagere af delpension (Lovbunden)
Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale
bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. ATP af delpension

Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. ATP af delpension
Bidraget udgør 1,78 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af

delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel
betales af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmarks udgifter refunderes fuldt ud af staten.

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob (Lovbunden)
Fleksjob, påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere, er baseret på en ændret tilskudsmodel. I

denne nye tilskudsmodel betaler arbejdsgiveren ATP for de timer, den fleksjobansatte arbejder,
mens staten indbetaler ATP-bidrag svarende til 1,18 kr. pr. time for de resterende timer op til 37
timer. Hvis den fleksjobansatte arbejder mindre end 9 timer om ugen, indbetaler kommunen et
fuldt ATP-bidrag på 284 kr. pr. måned.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 20,6| 18,1| 18,9| 16,0| 19,6| 18,4| 20,6| 20,9| 21,5| 21,7
| II.| Ressourceforbrug
| Statslige udgifter (mio. kr.)| 44| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 41| 43| 36| 45| 42| 47| 48| 49| 49
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 105,7 139,5 157,0 167,0 182,9 196,9 207,4
10. ATP-bidrag for personer i fleks-
 job

Udgift ................................................... 105,7 139,5 157,0 167,0 182,9 196,9 207,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 105,7 139,5 157,0 167,0 182,9 196,9 207,4

10. ATP-bidrag for personer i fleksjob
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 2,9 mio. kr. i 2021,
| 2,2 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 2,9 mio. kr. i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022,
| 1,2 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio.
| kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)
Kontoen omfatter berigtigelser og afløb mv. af kommunale udgifter. Der henvises til be-

mærkninger under underkonto § 17.31.41.10. Berigtigelser og underkonto § 17.31.41.20. Afløb
og efterbetalinger.

Eventuelle berigtigelser og eventuelle afløb og efterbetalinger optages på lov om tillægsbe-
villing.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 61,1 48,1 - - - - -
10. Berigtigelser

Udgift ................................................... 55,1 50,6 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 55,1 50,6 - - - - -

20. Afløb og efterbetalinger
Udgift ................................................... 6,0 -2,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6,0 -2,4 - - - - -

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 23,7| 38,9| 38,9| 46,8| 55,5|  64,8| 66,2| 72,5| 78,1| 82,2
| II.| Ressourceforbrug
| Statslige udgifter (mio. kr.)| 53| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 75| 94| 115| 137| 157| 167| 183| 197| 207
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10. Berigtigelser
Beskæftigelsesministeriet administrerer et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter

inden for flere ministeriers områder. Kontoen omfatter berigtigelser af refusion på Beskæftigel-
sesministeriets område. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssy-
stemet på Beskæftigelsesministeriets område.

Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende perioden fra og med 2016 for
ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem den daværende SR-rege-
ring, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet
og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af refusionssystemet, hvor der sker en
løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti.

20. Afløb og efterbetalinger
For perioden før 2016 for konti omfattet af reform af refusionssystemet optages eventuelle

afløb og efterbetalinger mv. på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Kontoen vedrører obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen og et frivilligt bidrag til

efterlønsordningen.
Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på arbejds-

markedet af juni 2017.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 4.031,6 -3,8 - - 2.099,0 - -
Indtægtsbevilling ......................................... 10.854,5 10.665,9 10.718,7 10.691,5 9.420,6 9.665,2 9.731,7
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløs-
 hedskasser

Indtægt ................................................ 10.854,5 10.665,9 10.718,7 10.691,5 9.420,6 9.665,2 9.731,7
30. Skatter og afgifter .......................... 8.635,5 8.748,2 8.917,0 9.249,8 9.201,4 9.166,6 9.147,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2.219,0 1.917,7 1.801,7 1.441,7 219,2 498,6 584,5

20. Tilbagebetaling af efterlønsbi-
 drag

Udgift ................................................... 4.031,6 -3,8 - - 2.099,0 - -
44. Tilskud til personer ....................... 4.031,6 -3,8 - - 2.099,0 - -

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Medlemsbidragene opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb

til staten månedsvist bagud.
Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne

- fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne
fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 199 af 11. marts 2020 med
senere ændringer.

| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimu-
| li-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020 er indtægtsbevillingen opjusteret med 44,0 mio. kr.
| i 2021, 35,2 mio. kr. i 2022, 26,4 mio. kr. i 2023 og 17,6 mio. kr. i 2024.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/199
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| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen nedjusteret med i alt 18,0 mio.
| kr. i 2021, 1.280,0 mio. kr. i 2022, 1.002,7 mio. kr. i 2023 og 918,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er indtægtsbevil-
| lingen nedjusteret med 33,0 mio. kr. i 2021, 32,9 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 og 32,8
| mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk
| erhvervs-, idræts- og kulturliv af august 2020 er indtægtsbevillingen opjusteret med 8,8 mio. kr.
| i 2021, 7,0 mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er indtægtsbevillingen opjusteret med
| 4,5 mio. kr. i 2021.
| Som følge af nyt skøn er indtægtsbevillingen nedjusteret med 31,6 mio. kr. i 2021, 66,2 mio.
| kr. i 2022, 147,5 mio. kr. i 2023 og 274,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er indtægtsbevillingen nedjusteret med
| 1.187,9 mio. kr. i 2022, 827,6 mio. kr. i 2023 og 614,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordeling på det private arbejdsmarked af november 2020 er indtægtsbevillingen
| opjusteret med 33,3 mio. kr. i 2021.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

| Aktivitetsoversigt

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag
Der var i 2018 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af efter-

lønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit, jf. § 1 i lov
om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 gives der mulighed for, at man i en seks
| måneders periode i 2022 kan udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbi-
| drag udbetalt skattefrit. På den baggrund er bevillingen opjusteret med 2.099,0 mio. kr. i 2022.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Medlemsopgørelser, (1.000
| personer)
| Dagpengeforsikrede| 2.025| 2.033| 2.043| 2.052| 2.059| 2.062| 2.105| 2.099| 2.097| 2.094
| Fuldtidsforsikrede | 2.007| 2.014| 2.024| 2.035| 2.043| 2.048| 2.092| 2.086| 2.083| 2.081
| Deltidsforsikrede | 18| 19| 19| 17| 16| 14| 13| 13| 13| 13
| Efterlønsmodtagere| 87| 77| 66| 54| 49| 53| 54| 54| 48| 46
| Antal bidragsbetalere i alt| 2.112| 2.109| 2.109| 2.106| 2.108| 2.115| 2.159| 2.153| 2.145| 2.140
| Heraf efterlønsbidrag| 473| 455| 434| 392| 364| 346| 308| 275| 263| 244
| II.| Bidrag for fuldtidsforsikre-
| de 
| Dagpengeforsikring, kr. år-
| ligt | 3.972| 4.008| 4.080| 4.128| 4.176| 4.224| 4.284| 4.284| 4.284| 4.284
| Efterlønsordning kr. årligt| 5.784| 5.856| 5.940| 6.024| 6.096| 6.168| 6.240| 6.240| 6.240| 6.240
| Dagpengesats kr. pr. dag| 827| 836| 849| 860| 871| 881| 892| 892| 892| 892

| III.| Indtægt, mio. kr. (2021-pl).| 11.598| 11.406| 11.333| 11.256| 10.923| 10.853| 10.692| 9.421| 9.665| 9.732
| Medlemsbidrag | 8.989| 8.959| 8.969| 8.955| 8.959| 9.028| 9.250| 9.201| 9.167| 9.147
| Efterlønsbidrag | 2.609| 2.447| 2.364| 2.301| 1.964| 1.825| 1.442| 219| 499| 585
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17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første

to uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværsdag. Mindre private virksomheder kan
forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværsdag i
arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengeloven.

Ordningen administreres fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 9,0 10,4 13,6 13,8 13,8 13,8 13,8
Indtægtsbevilling ......................................... 509,7 538,0 543,4 550,1 550,1 550,1 550,1
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Udgift ................................................... 0,9 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 156,6 161,8 172,9 175,1 175,1 175,1 175,1
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,1 0,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,2 0,2 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 156,3 161,4 172,9 175,1 175,1 175,1 175,1

20. Bidrag fra forsikrede mindre ar-
 bejdsgivere

Udgift ................................................... 8,1 9,9 12,6 12,8 12,8 12,8 12,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,9 3,6 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5
Indtægt ................................................ 353,1 376,2 370,5 375,0 375,0 375,0 375,0
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,4 0,2 - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,5 0,5 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 352,2 375,5 370,5 375,0 375,0 375,0 375,0

Bemærkninger: Der kan vi interne statslige overførsler overføres 6,5 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsik-
ringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede
Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdri-

vende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag,
jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgif-
terne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. syge-
dagpengelovens § 45, stk. 4.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,6 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere
Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksom-

heder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 80 pct. af udgifterne
til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Der kan via interne statslige overførsler overføres 6,4 mio. kr. til § 17.31.09. Administration
af forsikringsordninger.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 1,3 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.
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17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)
Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i hen-

hold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 199 af 11. marts 2020 (herefter lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v.). Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne,
og forskudsmidlerne rekvireres hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dagen før ud-
betaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling
eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1. og 2.
ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1. og 2. ledighedsdag,
benyttes standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter på underkonto 10. Statsanerkendte arbejds-
løshedskasser, dagpengeudgifter til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende
modtages fra arbejdsgivere i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og BEK nr.
400 af 26. april 2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), og jf. finans-
lovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter forordning (EF) nr.
883 af 2004 ved jobsøgning i landene i EU. Det følger af forordningen, at en grænsearbejder (dvs.
en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændig i et land, og har bopæl i et andet land)
skal være socialt forsikret - herunder mod arbejdsløshed - i arbejdslandet. Ved fuld ledighed skal
grænsearbejderen overflyttes til bopælslandets arbejdsløshedsforsikring og stille sig til rådighed
og få udbetalt arbejdsløshedsydelser i bopælslandet. Efter forordningens artikel 65, stk. 6-7 kan
bopælslandet kræve refusion af det seneste arbejdsland for udbetalingen af 3-5 måneders udbetalte
arbejdsløshedsydelser.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem
aktive tilbud medfinansierer kommunerne statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommu-
nernes udgifter til medfinansiering er omfattet af budgetgarantien, jf. lovforslag om ændring af
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:
Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om

senere tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et

tryggere dagpengesystem af oktober 2015.
Aftale mellem den daværende V-regering og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsin-

tegration af marts 2016.
Aftale mellem den daværende V-regering og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og

kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016. Herunder efterfølgende
enighed om en etårig forlængelse i 2020 af den midlertidige ordning med 100 pct. dagpengesats
inden for mangelområder, jf. lov nr. 1557 af 27. december 2019.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om
et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socia-
listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse
og job af oktober 2017, hvor der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om lavere skat på ar-
bejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21.
marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/199
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Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-
dikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018, hvor
forsøget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen forlænges for henholdsvis 1. og 2.
halvår 2019.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Trepartsaftale mellem den daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets parter om for-
længelse af Integrationsuddannelse (IGU) af februar 2019.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret
til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 15.585,0 16.196,4 16.119,7 21.398,3 19.861,4 19.333,7 18.947,0
Indtægtsbevilling ......................................... 9.936,9 10.476,7 10.532,6 13.996,1 12.989,9 12.645,7 12.393,2
10. Statsanerkendte arbejdsløsheds-
 kasser, dagpengeudgifter

Udgift ................................................... 15.585,0 16.196,4 16.119,7 21.398,3 19.861,4 19.333,7 18.947,0
44. Tilskud til personer ....................... 15.585,0 16.196,4 16.119,7 21.398,3 19.861,4 19.333,7 18.947,0
Indtægt ................................................ 0,2 0,2 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,2 0,2 - - - - -

20. Kommunal medfinansiering af
dagpenge ved arbejdsløshed
Indtægt ................................................ 9.936,7 10.476,5 10.532,6 13.996,1 12.989,9 12.645,7 12.393,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 9.936,7 10.476,5 10.532,6 13.996,1 12.989,9 12.645,7 12.393,2

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
| Dagpengenes højeste beløb udgør for en måned 19.322 kr. i 2021, svarende til et maksimalt
| årligt dagpengebeløb på 231.864 kr. Der forventes i gennemsnit udbetalt 88,6 pct. af det maksi-
| male dagpengebeløb, svarende til 205.432 kr. årligt i 2021.

Som følge af suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig su-
spension af G-dage jf. lov nr. 274 af 26. marts 2020 er bevillingen opjusteret med 196,0 mio.
kr. i 2021 og 98,0 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance
og Alternativet om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis
genåbning af Danmark af 18. april 2020 er bevillingen opjusteret med 65,3 mio. kr. i 2021 og
32,7 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimu-
li-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020 er bevillingen opjusteret med 468,7 mio. kr. i 2021,
252,4 mio. kr. i 2022, 110,6 mio. kr. i 2023 og 49,1 mio. kr. i 2024.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 er bevillingen
opjusteret med 32,7 mio. kr. i 2021, 13,0 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023.
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Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af ufaglærte af juni 2020 er bevillingen ned-
justeret med 11,5 mio. kr. i 2021, 23,3 mio. kr. i 2022, 12,0 mio. kr. i 2023 og -0,2 mio. kr. i
2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1.538,7 mio. kr.
| 2021, 1.027,6 mio. kr. i 2022, 420,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 165,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 67,4 mio. kr. i 2021, 61,5 mio. kr. i 2022, 58,1 mio. kr. i 2023 og 55,2 mio. kr.
| i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 2.349,3 mio. kr. i 2021, 1.000,5 mio. kr. i 2022,
| 419,0 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 250,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen opjusteret med 74,9
| mio. kr. i 2021, 7,9 mio. kr. i 2022, og 27,6 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk
| erhvervs-, idræts- og kulturliv af august 2020 er bevillingen opjusteret med 44,6 mio. kr. i 2021,
| 27,4 mio. kr. i 2022, 17,5 mio. kr. i 2023 og 9,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er bevillingen nedjusteret med 24,4
| mio. kr. i 2022, 31,9 mio. kr. i 2023 og 37,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020 er
| bevillingen opjusteret med 45,7 mio. kr. i 2021 og 5,7 mio. kr. i 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen opjusteret med 648,9 mio. kr.
| i 2021, 12,7 mio. kr. i 2022 og 44,6 mio. kr. i 2023.
| Som følge af at kommunerne i januar og februar 2021 har mulighed for at afvikle lovpligtige
| samtaler i de første 6 måneder af ledighedsforløbet digitalt er bevillingen opjusteret med 23,2
| mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
| hedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 er bevillingen
| opjusteret med 40,7 mio. kr. i 2021, 5,1 mio. kr. i 2022 og nedjusteret med 0,8 mio. kr. i 2023
| og 2,2 mio. kr. i 2024.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af dagpengeudbetalinger i de første 4 uger, 60

pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale mellem den
daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform
af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Som følge af suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig su-
spension af G-dage jf. lov nr. 274 af 26. marts 2020 er bevillingen opjusteret med 128,2 mio.
kr. i 2021 og 64,1 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance
og Alternativet om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis
genåbning af Danmark af 18. april 2020 er bevillingen opjusteret med 42,7 mio. kr. i 2021 og
21,4 mio. kr. i 2022.Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af
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hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020 er bevillingen opjusteret med
306,6 mio. kr. i 2021, 165,0 mio. kr. i 2022, 72,3 mio. kr. i 2023 og 32,1 mio. kr. i 2024.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 er bevillingen
opjusteret med 21,4 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af ufaglærte af juni 2020 er bevillingen ned-
justeret med 7,7 mio. kr. i 2021, 15,3 mio. kr. i 2022, 7,9 mio. kr. i 2023 og -0,1 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1.006,3 mio. kr.
| 2021, 672,0 mio. kr. i 2022, 274,7 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 108,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end
| lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021 er bevillingen nedjusteret
| med 44,1 mio. kr. i 2021, 40,2 mio. kr. i 2022, 38,0 mio. kr. i 2023 og 36,1 mio. kr. i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 1.536,6 mio. kr. i 2021, 654,3 mio. kr. i 2022, 273,9
| mio. kr. i 2023 og opjusteret med 164,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen opjusteret med 49,0
| mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022, og 18,1 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk
| erhvervs-, idræts- og kulturliv af august 2020 er bevillingen opjusteret med 29,2 mio. kr. i 2021,
| 17,9 mio. kr. i 2022, 11,3 mio. kr. i 2023 og 6,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er bevillingen nedjusteret med 16,0
| mio. kr. i 2022, 20,9 mio. kr. i 2023 og 24,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020 er
| bevillingen opjusteret med 29,9 mio. kr. i 2021 og 3,7 mio. kr. i 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen opjusteret med 424,4 mio. kr.
| i 2021, 8,3 mio. kr. i 2022 og 29,2 mio. kr. i 2023.
| Som følge af at kommunerne i januar og februar 2021 har mulighed for at afvikle lovpligtige
| samtaler i de første 6 måneder af ledighedsforløbet digitalt er bevillingen opjusteret med 15,2
| mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
| hedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 er bevillingen
| opjusteret med 26,7 mio. kr. i 2021, 3,3 mio. kr. i 2022 og nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2023
| og 1,4 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Bruttoledighed .....................| 123| 113| 116| 108| 103| 105| 126| 119| 116| 114
| Dagpengemodtagere i alt ....
| 84| 79| 80| 79| 81| 79| 103| 97| 94| 92
| Heraf passive dagpenge-
| modtagere ............................| 75| 70| 71| 69| 71| 70| 91| 86| 83| 82
| Heraf aktiverede og deltagere
| i selvvalgt/jobrettet uddan-
| nelse i alt .............................| 10| 10| 9| 9| 10| 9| 13|  11| 11| 10
| - heraf deltagere i selv-
| valgt/jobrettet uddannelse ...| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 2| 1| 1| 1
| - heraf aktiverede ................| 8| 9| 8| 8| 9| 7| 11| 10| 9| 9
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| Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010. Fra marts 2013
| har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager
| i selvvalgt/jobrettet uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret. Dagpenge er
| omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015, hvorfor indtægten
| fra den kommunale medfinansiering fra og med 2016 er fordelt efter medfinansieringssatser. Specifikt for 2016 vedrører
| medfinansieringsbeløbet kun beløb for 2016, og ikke efterreguleringer fra det tidligere medfinansieringssystem (jf. peri-
| oder før 2. januar 2016), hvorfor beløbet afviger fra statsregnskabstallet for 2016.
| Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats, Statsregnskabet og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
| kruttering.

17.32.02. Feriedagpenge (Lovbunden)
Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge

i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til
dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 759,1 708,8 344,9 597,1 679,3 615,7 559,6
10. Feriedagpenge

Udgift ................................................... 759,1 708,8 344,9 597,1 679,3 615,7 559,6
44. Tilskud til personer ....................... 759,1 708,8 344,9 597,1 679,3 615,7 559,6

| - ordinær uddannelse...........| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 5| 3| 3| 2
| - øvrig vejledning og opkva-
| lificering ..............................| 3| 2| 2| 2| 3| 2| 2| 2| 2| 2
| - virksomhedspraktik...........| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 5
| II.| Udgifter (mia. kr., 2021-pl)
| Statslige udgifter (mia. kr.).| 18,1| 16,9| 17,1| 16,2| 16,6| 16,3| 21,4| 19,9| 19,3| 18,9
| Dagpenge i karensperioden.|  1,8| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Dagpenge i passive perioder
| efter karensperioden ............| 14,8| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Dagpenge under deltagelse i
| aktive tilbud og i selv-
| valgt/jobrettet uddannelse ef-
| ter karensperioden ...............| 1,5| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| III.| Indtægter (mia. kr., 2021-pl)
| Kommunal medfinansiering i
| alt. .......................................| 10,9| 10,3| 10,9| 10,3| 10,7| 10,7| 14,0| 13,0| 12,6| 12,4
| Dagpenge i passive perioder 
| 10,1| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Dagpenge under deltagelse i
| aktive tilbud og i selv-
| valgt/jobrettet uddannelse ...| 0,8| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Dagpenge med 80 pct. med-
| finansiering. ........................| -| 3,6|  4,1| 4,0| 4,2| 4,1| 5,5| 5,1| 5,0| 4,9
| Dagpenge med 70 pct. med-
| finansiering. ........................| -| 2,9| 2,8| 2,7| 2,7| 2,8| 3,5|  3,2| 3,2| 3,1
| Dagpenge med 60 pct. med-
| finansiering. ........................| -| 3,5| 3,8| 3,4| 3,6|  3,5| 4,7| 4,5| 4,2| 4,1
| Dagpenge med 20 pct. med-
| finansiering. ........................| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,4| 0,3| 0,3| 0,3
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10. Feriedagpenge
Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelser, der udbetales af en a-kasse, bortset

fra efterløn og VEU-godtgørelse. Ret til feriedagpenge optjenes således på grundlag af udbetaling
af arbejdsløshedsdagpenge, herunder dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land, og fe-
riedagpenge. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse ret til feriedagpenge på baggrund
af perioder med barselsdagpenge, når pågældende ikke i samme periode har optjent ret til løn
under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højst ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke
overføres fra et ferieår til et andet.

Feriedagpenge svarer til den beregnede dagpengesats, som pågældende har fået udbetalt
dagpenge med i perioden fra optjeningsårets begyndelse frem til feriens afholdelse. Beløbet ud-
betales med eventuelle reguleringer. Hvis der ikke har været udbetalt dagpenge med en beregnet
sats, udbetales feriedagpenge med en fast sats, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Bevillingen er omfattet af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v, jf. LBK nr. 199 af 11. marts
2020.

| Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 6.840 kr. svarende til ca. 9 feriedage
| pr. person.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-

nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt
ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet), samt fra 2017 og frem FLEUR (Forsikrede Ledige
| og Efterløns UdbetalingsRegister)

17.32.03. Lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 2,7 8,1 8,7 9,3 9,9 10,5
Indtægtsbevilling ......................................... 4,3 2,7 8,1 8,7 9,3 9,9 10,5
10. Lån til uddannelsesløft

Udgift ................................................... 1,1 1,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1,1 1,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Indtægt ................................................ 1,6 0,6 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,6 0,6 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Antal personer med feriedag-
| penge (1.000).......................| 124| 111| 111| 113| 106| 50| 87| 99| 90| 82
| Antal personer med feriedag-
| penge på årsbasis (1.000) ...| 4,2| 4,0| 3,9| 3,8| 3,5| 1,7| 2,9| 3,3| 3,0| 2,7
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.)
| 911| 854| 824| 788| 727| 349| 597| 679| 616| 560

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/199
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15. Lån til uddannelsesløft (Udbeta-
 ling Danmark)

Udgift ................................................... 1,5 0,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1,5 0,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Indtægt ................................................ 0,1 0,3 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,1 0,3 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2

20. Genudlån
Udgift ................................................... 1,7 1,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - 4,2 4,8 5,4 6,0
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 1,7 1,0 3,6 - - - -
Indtægt ................................................ 2,6 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 4,5 4,5 4,5 4,5
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 2,6 1,7 4,5 - - - -

10. Lån til uddannelsesløft
Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-

vative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der etableret
mulighed for, at ledige med størst behov kan få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Under
uddannelsen kan den ledige højst få udbetalt 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Med ord-
ningen gives der mulighed for, at ledige kan optage et lån svarende til differencen mellem 80 pct.
af den maksimale dagpengesats og den lediges hidtidige dagpengesats. Lånet ydes af staten under
uddannelsen, anvises gennem a-kassen og udbetales sideløbende med dagpengene. Når uddan-
nelsesforløbet er afsluttet, overdrages lånet til Udbetaling Danmark, som administrerer oplysnin-
gerne.

15. Lån til uddannelsesløft (Udbetaling Danmark)
Når uddannelsen er afsluttet, overdrages låneadministrationen til Udbetaling Danmark, der

varetager låneafviklingen. På kontoen optages lån samt indbetalte afdrag. Lånet afvikles mht.
udskydelse af betalingstidspunktet i henhold til § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

20. Genudlån
Til finansiering af lånudbetalingerne i henhold til § 75 i i lov om arbejdsløshedsforsikring

mv. låner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et tilsvarende beløb af Finansministeriet
(Udbetaling Danmark), jf. anmærkningerne til § 40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering. På kontoen optages lån og afdrag på genudlån.

17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10. Renter af lån til uddannelsesløft
 (STAR)

Udgift ................................................... 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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20. Renter af lån til uddannelsesløft
(Adm. af Udbetaling Danmark)
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,0 0,0 - - - - -

30. Forrentning af genudlån
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)
Under uddannelsesforløbet forrentes lånet med 4 pct. p.a. i henhold til lov om arbejdsløs-

hedsforsikring m.v. § 75 k, og på bevillingen optages indtægter fra lån under etablering.
| I forbindelse med ændringsforlagene er indtægter og udgifter på bevillingen forhøjet med 0,1
| mio. kr. 2021, 0,1 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af ændret
| skøn.

20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Udbetaling Danmark)
Under afvikling forrentes lånet med en rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte offi-

cielle diskonto med et procenttillæg på 1 pct. i henhold til § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v.

| I forbindelse med ændringsforlagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. 2021,
| 0,1 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af ændret skøn. 

30. Forrentning af genudlån
Lån til uddannelsesløft finansieres ved optagelse af statslige lån, og bevillingen omfatter

renteudgifterne hermed.
Beløbet overføres til § 37.61.22.10. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-

ring. Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den
faktiske lånerente.

| I forbindelse med ændringsforlagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. 2021, 0,1 mio.
| kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af ændret skøn.
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17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft (Lovbunden)
På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på lån til uddannelsesløft.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Tab på lån til uddannelsesløft

Udgift ................................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
44. Tilskud til personer ....................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Tab på lån til uddannelsesløft
På kontoen optages tab på lån til uddannelsesløft, hvis fordringen er uinddrivelig.

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

17.35.02. Tilbagebetalinger
Kontoen omfatter tilbagebetalinger efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik af uddannelses-

hjælp, kontanthjælp og særlig støtte efter § 34 udbetalt efter samme lov.
Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 12,9 13,0 10,5 9,0 7,5 6,3 5,3
10. Diverse indtægter

Indtægt ................................................ 12,9 13,0 10,5 9,0 7,5 6,3 5,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 12,9 13,0 10,5 9,0 7,5 6,3 5,3

10. Diverse indtægter
Kontoen omfatter statens indtægter fra tilbagebetalinger af kontant- og uddannelseshjælp samt

særlig støtte med henholdsvis 30, 35, 50 og 65 pct. refusion ydet i perioden før d. 1. januar 2016.

Aktivitetsoversigt

Kilde: Refusionsanmeldelser og kommunale regnskaber.

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

§§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik, engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik, samt
hjælp efter § 12 i samme lov, undtagen uddannelseshjælp, kontanthjælp og engangshjælp til
personer under forrevalidering.

Staten refunderer kommunernes udgifter med forskellige refusionsprocenter faldende over tid
fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge
med ydelser.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug
Indtægter i alt (mio. kr.) ........ 68 47 48 30 30 29 25 21 18 15

II. Statens andel (mio. kr.) ......... 25 19 19 13 13 11 9 8 6 5
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Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.
Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om en ny integrationsydelse af juli 2015.
Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015, hvor målgruppen for integra-
tionsydelse udvides til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af 8
år.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om
et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem den davæ-
rende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætteriniti-
ativer af november 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at alle lønmodtagere skal have ret til
betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017, hvor der indføres en forsøgsordning med et socialt frikort.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socia-
listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse
og job af oktober 2017, hvor der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om lavere skat på ar-
bejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018, hvor opholdskravet
for ret til kontant- og uddannelseshjælp udvides og der indføres et beskæftigelseskrav.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om
mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger af no-
vember 2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser er
fremtiden af november 2018.

Forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt. 73 af 21.
marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-
dikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018, hvor
forsøget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen forlænges for 1. halvår 2019.
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Udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigel-
sesindsats af august 2018.

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om et
nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november
2018 blev forsøget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen forlænget til 2. halvår
2019.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019. 

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 1,5 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022, 2,4 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024.

| Som følge af suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig su-
| spension af G-dage jf. lov nr. 274 af 26. marts 2020 er bevillingen nedjusteret med 6,9 mio. kr.
| i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse
med gradvis genåbning af Danmark af 18. april 2020 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er bevillingen nedjusteret med 2,3 mio. kr. i 2021
og 1,2 mio. kr. i 2022.

| Som følge af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af Covid-19
| jf. lov nr. 473 af 22. april 2020 er bevillingen opjusteret med 9,6 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimu-
| li-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020 er bevillingen nedjusteret med 21,4 mio. kr. i 2021,
| 11,4 mio. kr. i 2022, 5,7 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.

Som følge af en yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen, som led
i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 jf. lovforslag nr. 202 af 25. juni 2020
om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen er bevillingen opjusteret
med 8,0 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er bevillingen nedjusteret med
0,2 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 er bevillingen
nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022.

Eventuelle afløb mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages
på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. af kontant- og uddannelseshjælp vedrørende perioden før 2016 optages
på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/274
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/473
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 3.133,2 2.959,6 3.066,9 3.159,9 3.232,7 3.306,5 3.361,3
10. Kontanthjælp med 80 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 80,6 84,0 80,0 88,0 92,8 96,0 97,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 80,6 84,0 80,0 88,0 92,8 96,0 97,4

15. Kontanthjælp med 40 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 185,2 188,6 188,9 203,5 211,4 215,3 218,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 185,2 188,6 188,9 203,5 211,4 215,3 218,7

20. Kontanthjælp med 30 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 133,2 135,9 140,0 146,5 152,2 155,1 157,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 133,2 135,9 140,0 146,5 152,2 155,1 157,5

25. Kontanthjælp med 20 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 1.871,1 1.713,8 1.814,8 1.855,3 1.892,8 1.936,7 1.967,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.871,1 1.713,8 1.814,8 1.855,3 1.892,8 1.936,7 1.967,4

30. Uddannelseshjælp med 80 pct.
 refusion

Udgift ................................................... 76,6 74,5 70,9 75,8 78,2 80,4 81,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 76,6 74,5 70,9 75,8 78,2 80,4 81,9

35. Uddannelseshjælp med 40 pct.
 refusion

Udgift ................................................... 153,6 146,8 150,0 151,2 155,1 158,5 161,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 153,6 146,8 150,0 151,2 155,1 158,5 161,5

40. Uddannelseshjælp med 30 pct.
 refusion

Udgift ................................................... 118,6 111,1 119,8 114,3 117,3 120,0 122,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 118,6 111,1 119,8 114,3 117,3 120,0 122,2

45. Uddannelseshjælp med 20 pct.
 refusion

Udgift ................................................... 514,2 504,7 502,5 525,3 532,9 544,5 554,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 514,2 504,7 502,5 525,3 532,9 544,5 554,7

10. Kontanthjælp med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder kontanthjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 4,2 mio. kr. i 2021,
| 1,6 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022 og 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
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| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 2,5 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio.
| kr. i 2023 og opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,2
| mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk
| erhvervs-, idræts- og kulturliv af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert
| af årene 2021-2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio.
| kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen nedjusteret med 1,3 mio. kr. i
| 2021 og 0,1 mio. kr. i 2023.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019) er bevillingen
| opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
| udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

15. Kontanthjælp med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder kontanthjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 9,9 mio. kr. i 2021,
| 3,9 mio. kr. i 2022, 2,9 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,6 mio. kr. 2021 og med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 5,9 mio. kr. i 2021, 2,8 mio. kr. i 2022, 1,3 mio.
| kr. i 2023 og opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,4
| mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .................| -| 0,7| 0,7| 0,7| 0,7| 0,7| 0,7| 0,8| 0,8| 0,8
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio.
| kr.) .....................................| -| 105| 108| 104| 108| 101| 110| 116| 120| 122
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 155| 151| 150| 147| 150| 149| 148| 148| 149
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| erhvervs-, idræts- og kulturliv af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021,
| 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio.
| kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen nedjusteret med 2,9 mio. kr. i
| 2021 og 0,2 mio. kr. i 2023.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019) er bevillingen
| opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
| udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder kontanthjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 7,1 mio. kr. i 2021,
| 2,8 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,4 mio. kr. 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 4,2 mio. kr. i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022, 0,9 mio.
| kr. i 2023 og opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,3
| mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk
| erhvervs-, idræts- og kulturliv af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert
| af årene 2021-2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio.
| kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .................| -| 3,3| 3,3| 3,2| 3,3| 3,2| 3,4| 3,6| 3,6| 3,7
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio.
| kr.) .....................................| -| 518| 493| 480| 483| 478| 509| 528| 538| 547
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 155| 151| 150| 147| 150| 149| 148| 148| 149
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| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen nedjusteret med 2,1 mio. kr. i
| 2021 og 0,1 mio. kr. i 2023.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019) er bevillingen
| opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
| udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

25. Kontanthjælp med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder kontanthjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 76,5 mio. kr. i 2021,
| 35,3 mio. kr. i 2022, 25,0 mio. kr. i 2023 og 8,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 5,7 mio. kr. 2021, 5,6 mio. kr. i 2022, 5,8 mio. kr. i 2023 og 5,9 mio. kr. i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 53,7 mio. kr. i 2021, 25,5 mio. kr. i 2022, 12,0 mio.
| kr. i 2023 og opjusteret med 5,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 3,3
| mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Det Konservative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk
| erhvervs-, idræts- og kulturliv af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 1,9 mio. kr. i 2021,
| 1,2 mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er bevillingen nedjusteret med 2,9 mio.
| kr. i 2022, 4,2 mio. kr. i 2023 og 7,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020 er bevillingen opjusteret med 11,5 mio. kr. i 2021 og nedjusteret med 0,1 mio. kr. i
| 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ................| -| 4,4| 3,1| 3,1| 3,0| 3,2| 3,3| 3,4| 3,5| 3,5
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio.
| kr.) .....................................| -| 686| 476| 460| 464| 473| 488| 507| 517| 525
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 155| 151| 150| 147| 150| 149| 148| 148| 149
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| om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
| for 2021-2024 af november 2020 er bevillingen opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio.
| kr. i 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen nedjusteret med 25,9 mio. kr.
| i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 og 1,4 mio. kr. i 2023.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019) er bevillingen
| opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2021.
| Som følge af, at kommunerne i januar og februar 2021 har mulighed for at afvikle lovpligtige
| samtaler i de første 6 måneder af ledighedsforløbet digitalt, er bevillingen opjusteret med 0,3 mio.
| kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
| udgifter til kontanthjælp på § 17.35.11.10-25 og er ens på alle fire underkonti.

30. Uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder uddannelseshjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,6 mio. kr. i 2021,
| 0,4 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og opjusteret
| med 0,1 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
| udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .................| -| 79,1| 71,7| 64,5| 59,5| 61,3| 62,3| 63,9| 65,2| 66,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 12,3| 10,8| 9,7| 8,8| 9,1| 9,3| 9,5| 9,7| 9,8
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 155| 151| 150| 147| 150| 149| 148| 148| 149

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ..................| -| 1,1| 1,0| 1,0| 0,9| 0,9| 0,9| 1,0| 1,0| 1,0
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio.
| kr.) .....................................| -| 109| 105| 99| 95| 90| 95| 98| 100| 102
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 102| 101| 101| 100| 100| 101| 100| 100| 100
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35. Uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder uddannelseshjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,1 mio. kr. i 2021,
| 0,8 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,4 mio. kr. 2021, 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og opjusteret
| med 0,3 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
| udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

40. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder uddannelseshjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,0 mio. kr. i 2021,
| 0,7 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022 og 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og opjusteret
| med 0,2 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ..................| -| 4,9| 4,2| 3,9| 3,7| 3,8| 3,7| 3,9| 4,0| 4,0
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio.
| kr.) .....................................| -| 496| 431| 398| 376| 380| 378| 388| 396| 404
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 102| 101| 101| 100| 100| 101| 100| 100| 100

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ..................| -| 5,8| 4,4| 4,0| 3,8| 4,0| 3,8| 3,9| 4,0| 4,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio.
| kr.) .....................................| -| 584| 442| 410| 379| 404| 381| 391| 400| 407
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 102| 101| 101| 100| 100| 101| 100| 100| 100
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| Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
| udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.11.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

45. Uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder uddannelseshjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,4 mio. kr. i 2021,
| 2,8 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 2,6 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022, 0,1 mio.
| kr. i 2023 og opjusteret med 1,0 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020 er bevillingen opjusteret med 2,6 mio. kr. i 2021.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019) er bevillingen
| opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021.
| Som følge af at kommunerne i januar og februar 2021 har mulighed for at afvikle lovpligtige
| samtaler i de første 6 måneder af ledighedsforløbet digitalt, er bevillingen opjusteret med 0,1 mio.
| kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Den offentlige udgift pr. helårsperson er beregnet ud fra den samlede aktivitet for de samlede offentlige
| udgifter til uddannelseshjælp på § 17.35.30-45 og er ens på alle fire underkonti.

17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)
Kontoen omfatter de statslige udgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik

fra og med d. 1. oktober 2016, hvorefter udbetalinger af særlig støtte administreres af Udbetaling
Danmark.

Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp i kontant-
hjælpssystemet. Særlig støtte ydes til personer, som dels har været udsat for en social begivenhed
f.eks. i form af sygdom og arbejdsløshed og som dels har høje boligudgifter og/ eller stor for-
sørgerbyrde. Særlig støtte kan også ydes f.eks. i forbindelse med revalidering og ressourceforløb.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale
sig at arbejde - Jobreform fase I af 18. november 2015 samt Aftale mellem den daværende SR-

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ..................| -| 27,7| 27,1| 26,3| 25,7| 25,4| 26,0| 26,6| 27,2| 27,7
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia.
| kr.) .....................................| -| 2,8| 2,7| 2,7| 2,6| 2,5| 2,6| 2,7| 2,7| 2,8
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 102| 101| 101| 100| 100| 101| 100| 100| 100
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regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssy-
stemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

På kontoen konteres dels statens bruttoudgifter, dels den kommunale medfinansiering til
særlig støtte.

Kommunernes medfinansiering udgør 20 pct. af udgifterne til særlig støtte i de første 4 uger,
60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden
før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Tilbagebetalinger mv. til særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. vedrørende perioden
før 2016 optages på § 17.35.02.10. Tilbagebetalinger.

Bevillingen er i 2017 flyttet fra § 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.,
idet udbetalinger af særlig støtte fra og med d. 1. oktober 2016 administreres af Udbetaling
Danmark.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 375,6 357,1 357,8 362,4 359,9 358,3 356,5
Indtægtsbevilling ......................................... 291,8 273,5 281,3 284,4 282,4 281,1 279,7
10. Særlig støtte til modtagere af
 kontanthjælp m.fl.

Udgift ................................................... 375,6 357,1 357,8 362,4 359,9 358,3 356,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 375,9 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... -0,3 357,1 357,8 362,4 359,9 358,3 356,5

20. Kommunal medfinansiering af
særlig støtte til modtagere af

 kontanthjælp m.fl.
Indtægt ................................................ 291,8 273,5 281,3 284,4 282,4 281,1 279,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 291,8 273,5 281,3 284,4 282,4 281,1 279,7

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
Kontoen omfatter statens bruttoudgifter til særlig støtte.

| I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2021-2022
| og 1,0 i 2023-2024 som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3
| pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovsforslaget for 2021.
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20. Kommunal medfinansiering af særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.
Kontoen omfatter den kommunale medfinansiering af særlig støtte.

| I forbindelse med ændringsforslaget er bevillingen opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2021-2024
| som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt
| til grund for opregningen af kontoen på Finanslovsforslaget for 2021

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger : I offentlige udgifter i alt for regnskabsårene indgår også udgifter til særlig støtte udbetalt med tilbagebetalingspligt, samt
tilbagebetalt særlig støtte i det pågældende regnskabsår. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Personer i alt .................................... - - 29,9 25,0 23,3 22,8 22,7 22,6 22,5 22,3
Heraf 80 pct. Medfinansiering ......... - - 27,1 23,1 21,3 21,1 20,8 20,7 20,6 20,5
Heraf 70 pct. Medfinansiering ......... - - 1,4 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Heraf 60 pct. Medfinansiering ......... - - 1,2 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Heraf 20 pct. Medfinansiering ......... - - 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

II. Udgifter (mio. kr. 2021-pl.)
Offentlige udgifter i alt - 110,8 428,2 399,6 372,6 366,0 363,5 361,0 359,3 357,5
Heraf 80 pct. Medfinansiering ......... - 101,1 395,5 365,0 341,7 338,5 333,4 331,1 329,5 327,9
Heraf 70 pct. Medfinansiering ......... - 4,7 16,0 14,0 14,4 12,8 14,0 13,9 13,8 13,8
Heraf 60 pct. Medfinansiering ......... - 3,8 14,6 13,9 14,0 12,7 13,7 13,6 13,5 13,5
Heraf 20 pct. Medfinansiering ......... - 0,6 2,2 2,3 2,5 2,0 2,5 2,4 2,4 2,4

III. Indtægter (mio. kr. 2021-pl.)    
Offentlige udgifter i alt - 88,4 336,7 310,5 285,4 287,8 285,2 283,2 281,9 280,5
Heraf 80 pct. Medfinansiering ......... - 82,7 316,3 291,9 261,7 270,8 266,7 264,9 263,6 262,3
Heraf 70 pct. Medfinansiering ......... - 3,3 11,2 9,8 11,0 9,0 9,8 9,7 9,7 9,6
Heraf 60 pct. Medfinansiering ......... - 2,3 8,7 8,3 10,7 7,6 8,2 8,01 8,1 8,1
Heraf 20 pct. Medfinansiering ......... - 0,1 0,4 0,5 1,9 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

IV. Offentlig udgift pr. helårsperson (tu-
sinde kr. 2021-pl.) ............................. - - 16 16 16 16 16 16 16 16
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17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden)
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Bevillingen er på finansloven for 2017 flyttet til

§ 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. Eventuelle afløbsudgifter vedrørende
§ 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. afholdes på denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,1 - - - - -
10. Særlig støtte til modtagere af

kontanthjælp m.fl. med 80 pct.
 refusion

Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -

15. Særlig støtte til modtagere af
kontanthjælp m.fl. med 40 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -

20. Særlig støtte til modtagere af
kontanthjælp m.fl. med 30 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -

25. Særlig støtte til modtagere af
kontanthjælp m.fl. med 20 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 0,0 0,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,1 - - - - -

10. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 80 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

15. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 40 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ..................... - - - - - - - - - -

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 2,4 - - - - - - - -

III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - - - - - - - - - -
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Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 30 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

25. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. med 20 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Bemærkninger: Aktiviteten kan ikke opgøres for kontoen i 2016 og fremgår derfor ikke af aktivitetsoversigten.

17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ressourceforløbsydelse til personer i res-

sourceforløb og til personer i jobafklaringsforløb.
Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, hvor personer, hvor det er
overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension, skal i in-
dividuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét til fem år pr. forløb. Førtidspensionister
under 40 år har mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen
vurderer, at det er relevant.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om
en skattereform af juni 2012.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .................... - - - - - - - - - -

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 15,4 - - - - - - - -

III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - - - - - - - - - -

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .................... - - - - - - - - - -

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 25,4 - - - - - - - -

III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - - - - - - - - - -

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .................... - - - - - - - - - -

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 339,5 0,7 - - - - - - -

III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - - - - - - - - - -
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for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013. Ifølge aftalen skal syge-
dagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige
på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med res-
sourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb vil som minimum være
på kontanthjælpsniveau. Ydelsen for jobafklaringsforløb er ikke afhængig af egen formue eller
ægtefællens indkomst og formue. Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socia-
listisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 er ydelsen undtaget
for modregning af lejeindtægt.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af
november 2017 til indsats til personer med en livstruende, alvorlig sygdom. 

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti om at
alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober
2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 4,4 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022, 8,5 mio. kr. i 2023 og 8,2 mio. kr. i 2024.

Førtidspensionister, der visiteres til et ressourceforløb, vil fortsat modtage førtidspension.
Udgiften til forsørgelse af førtidspensionister opføres derfor ikke på denne konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4
uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til ressourceforløbsydelse vedrørende perioden før 2016 optages på §
17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 1.340,2 1.399,9 1.396,4 1.303,9 1.308,8 1.282,3 1.258,8
10. Ressourceforløbsydelse under

ressourceforløb med 80 pct. re-
 fusion

Udgift ................................................... 2,0 1,6 8,2 1,6 1,6 1,6 1,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2,0 1,6 8,2 1,6 1,6 1,6 1,6

15. Ressourceforløbsydelse under
ressourceforløb med 40 pct. re-

 fusion
Udgift ................................................... 7,1 5,9 14,8 6,0 5,9 5,9 5,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 7,1 5,9 14,8 6,0 5,9 5,9 5,9

20. Ressourceforløbsydelse under
ressourceforløb med 30 pct. re-

 fusion
Udgift ................................................... 9,4 7,4 14,7 7,4 7,2 7,2 7,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 9,4 7,4 14,7 7,4 7,2 7,2 7,2
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25. Ressourceforløbsydelse under
ressourceforløb med 20 pct. re-

 fusion
Udgift ................................................... 679,6 699,3 708,6 707,0 692,6 691,0 691,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 679,6 699,3 708,6 707,0 692,6 691,0 691,6

30. Ressourceforløbsydelse under
jobafklaring med 80 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 1,4 1,4 5,2 1,2 1,2 1,2 1,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,4 1,4 5,2 1,2 1,2 1,2 1,1

35. Ressourceforløbsydelse under
jobafklaring med 40 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 9,5 10,9 17,4 9,2 9,4 9,0 8,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 9,5 10,9 17,4 9,2 9,4 9,0 8,6

40. Ressourceforløbsydelse under
jobafklaring med 30 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 103,6 117,3 142,8 99,7 103,2 98,9 94,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 103,6 117,3 142,8 99,7 103,2 98,9 94,8

45. Ressourceforløbsydelse under
jobafklaring med 20 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 527,6 556,0 484,7 471,8 487,7 467,5 448,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 527,6 556,0 484,7 471,8 487,7 467,5 448,0

10. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer

på ressourceforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssy-
stemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

15. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer

på ressourceforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet og
tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .................... - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)

- 4 3 3 2 10 2 2 2 2
III. Gns. enhedsomkostning

Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - 160 160 159 159 157 156 156 156 156

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000) - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Helårspersoner ....................

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 33 22 18 15 38 15 15 15 15

III. Gns. enhedsomkostning



§ 17.35.22.15. 137

20. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer

på ressourceforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet
og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

25. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer

på ressourceforløb fra og med 53. uge med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssy-
stemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ressourceforløb.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 2,1 mio. kr. 2021,
| 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 og 3,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 2,1 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i årene 2022-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 1,1 mio.
| kr. i 2024 

30. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer

på jobafklaringsforløb i de første 4 uger med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusions-
systemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen, som følge af Aftale mellem regeringen,
| Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og
| Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020, nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021.

Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - 160 160 159 159 157 156 156 156 156

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000) - 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Helårspersoner ....................

II. Ressourceforbrug (2021-pl) - 66 37 33 25 50 25 24 24 24
Offentlige udgifter (mio. kr.)

III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - 160 160 159 159 157 156 156 156 156

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)| -| 16| 20| 22| 23| 23| 22| 22| 22| 22
| Helårspersoner ....................
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)| -| 2.597| 3.191| 3.524| 3.581| 3.587| 3.535| 3.463| 3.454| 3.458
| Offentlige udgifter (mio. kr.)
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 160| 160| 159| 159| 157| 156| 156| 156| 156
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35. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer

på jobafklaringsforløb i uge 5-26 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet
og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,8 mio. kr. 2021
| og 0,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio.
| kr. i 2024

40. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer

på jobafklaringsforløb i uge 27-52 med ydelser omfattet af Aftale om reform af refusionssystemet
og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 8,3 mio. kr. 2021,
| 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 og 1,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,3 mio. kr. i årene 2021-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen nedjusteret med 8,0 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 1,0 mio.
| kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet(1.000)| -| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0
| Helårspersoner ....................
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)| -| 1| 1| 2| 2| 7| 2| 2| 2| 1
| Offentlige udgifter (mio. kr.)
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 153| 154| 153| 154| 151| 153| 153| 153| 153

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| -| 0,1| 0,2| 0,2| 0,2| 0,3| 0,1| 0,2| 0,2| 0,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 17| 23| 23| 25| 44| 23| 24| 23| 22
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 153| 154| 153| 154| 151| 153| 153| 153| 153
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45. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter til ressourceforløbsydelse til personer

på jobafklaringsforløb fra og med uge 53. med ydelser omfattet af Aftale om reform af refu-
sionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder jobafklaringsforløb.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 39,2 mio. kr. 2021,
| 1,5 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. 2023 og 5,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 1,5 mio. kr. i årene 2021-2022, 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i årene 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen nedjusteret med 37,7 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 4,5 mio.
| kr. i 2024.

17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov nr. 548 af 7. maj 2019, kan kommunen give

tilbud om revalidering, når øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter denne eller anden lovgiv-
ning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4
uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om

forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem den davæ-

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)| -| 2,1| 2,1| 2,3| 2,6| 3,2| 2,2| 2,2| 2,1| 2,1
| Helårspersoner ....................
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)| -| 314| 325| 358| 400| 482| 333| 344| 330| 316
| Offentlige udgifter (mio. kr.)
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 152| 154| 153| 153| 151| 153| 153| 153| 153

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)| -| 13,9| 16,6| 17,9| 18,6| 16,2| 15,4| 15,9| 15,2| 14,6
| Helårspersoner ....................
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| -| 2.123| 2.552| 2.735| 2.847| 2.454| 2.359| 2.438| 2.337| 2.240
| Offentlige udgifter (mio. kr.)
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 152| 154| 153| 153| 151| 153| 153| 153| 153

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209082
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rende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætteriniti-
ativer af november 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og
forhøjelse af fribeløb af december 2018.

Eventuelle afløb mv. til revalidering vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20.
Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 175,2 149,7 130,5 114,8 101,1 89,5 79,8
10. Revalideringsydelse mv. med 80
 pct. refusion

Udgift ................................................... 1,1 1,1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,1 1,1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6

15. Revalideringsydelse mv. med 40
 pct. refusion

Udgift ................................................... 4,8 5,0 3,6 3,7 3,3 2,9 2,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,8 5,0 3,6 3,7 3,3 2,9 2,6

20. Revalideringsydelse mv. med 30
 pct. refusion

Udgift ................................................... 8,3 7,9 6,2 6,1 5,4 4,8 4,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 8,3 7,9 6,2 6,1 5,4 4,8 4,3

25. Revalideringsydelse mv. med 20
 pct. refusion

Udgift ................................................... 161,0 135,8 119,9 104,2 91,7 81,2 72,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 161,0 135,8 119,9 104,2 91,7 81,2 72,3

10. Revalideringsydelse mv. med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revali-
deringsydelse mv.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Helårspersoner .................... - 14 9 7 7 5 5 4 4 3

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 3 2 1 1 1 1 1 1 1

III. Gns. enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - 206 207 205 204 207 213 213 213 213
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15. Revalideringsydelse mv. med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalide-
ringsydelse mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i årene
| 2021-2022, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point
| lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021. 

20. Revalideringsydelse mv. med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder revalide-
ringsydelse mv.

25. Revalideringsydelse mv. med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-

fattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder
revalideringsydelse mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i årene
| 2021-2022 og 0,2 mio. kr. i årene 2023-2024., som følge af, at den bekendtgjorte satsregule-
| ringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på
| Finanslovforslaget for 2021. 

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| -| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 22| 18| 12| 13| 9| 9| 8| 7| 7
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 206| 207| 205| 204| 206| 213| 213| 213| 213

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .................... - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)

- 49 40 29 27 21 20 18 16 14
III. Gns. enhedsomkostning

Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.) .............. - 206 207 205 204 207 213 213 213 213

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| -| 5,6| 4,8| 4,1| 3,4| 2,9| 2,5| 2,2| 1,9| 1,7
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 1,1| 1,0| 0,8| 0,7| 0,6| 0,5| 0,5| 0,4| 0,4
| III.| Gns. Enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 206| 207| 205| 204| 206| 213| 213| 213| 213
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17.35.24. Forrevalidering på kontant- og udd.hjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov nr. 548 af 7. maj 2019, kan kommunen give

tilbud om revalidering, når øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter denne eller anden lovgiv-
ning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv.
Aktiviteter, som revalidenden gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, kaldes
forrevalidering. Det er aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte for revaliden-
den. Revalidender bevarer deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens
udgifter til kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering optages på nærværende konto.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4
uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Eventuelle afløb mv. til forrevalidering vedrørende perioden før 2016 optages på §
17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger. 

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 13,7 9,9 8,7 6,1 5,3 4,6 3,9
10. Forrevalidering på kontant- og

uddannelseshjælp med 80 pct.
 refusion
 Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -

42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -

15. Forrevalidering på kontant- og
uddannelseshjælp med 40 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

20. Forrevalidering på kontant- og
uddannelseshjælp med 30 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

25. Forrevalidering på kontant- og
uddannelseshjælp med 20 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 12,4 8,8 7,9 5,3 4,7 4,0 3,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 12,4 8,8 7,9 5,3 4,7 4,0 3,5

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209082
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10. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forreva-
lidering på kontant- og uddannelseshjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
| 0,1 mio. kr. i 2024.

15. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevali-
dering på kontant- og uddannelseshjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
| 0,1 mio. kr. i 2022.

20. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder forrevali-
dering på kontant- og uddannelseshjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
| 0,1 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Helårspersoner ....................| -| 2| 2| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 0
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 0,3| 0,3| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| III.| Gns. Enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 116| 119| 121| 118| 132| 119| 119| 119| 119

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Helårspersoner ....................| -| 18| 15| 13| 11| 6| 6| 5| 4| 4
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 2| 2| 2| 1| 1| 1| 1| 1| 1
| III.| Gns. Enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 116| 119| 121| 118| 132| 119| 119| 119| 119

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner ....................| -| 34| 24| 17| 17| 10| 10| 9| 7| 6
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 4| 3| 2| 2| 1| 1| 1| 1| 1
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 116| 119| 121| 118| 132| 119| 119| 119| 119
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25. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-

fattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder
forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
| 0,8 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i årene 2023-2024.

17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv

socialpolitik § 74, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019. Der udbetales ledighedsydelse af
kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Staten giver fra 2016 forskellige refusions-
procenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52
og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser. Det gælder dog ikke kommunens udbetalinger til personer,
der er visiteret til et fleksjob før d. 1. januar 2013. Desuden gælder det ikke kommunens udbe-
talinger til personer, der er visiteret til et fleksjob i perioden fra og med d. 1. januar 2013 til og
med d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revisiteret eller ansat i et fleksjob eller på
ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter d. 30. juni 2014,
jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019. 

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| -| 0,9| 0,7| 0,5| 0,4| 0,3| 0,2| 0,2| 0,2| 0,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 101| 83| 64| 45| 40| 27| 23| 20| 18
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 116| 119| 121| 118| 132| 119| 119| 119| 119

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 297,2 361,3 401,9 523,9 575,6 626,6 658,7
10. Ledighedsydelse med 80 pct. re-
 fusion

Udgift ................................................... 1,8 2,2 2,4 3,2 3,5 3,8 4,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,8 2,2 2,4 3,2 3,5 3,8 4,1

15. Ledighedsydelse med 40 pct. re-
 fusion

Udgift ................................................... 4,5 6,9 6,1 10,0 11,0 11,9 12,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,5 6,9 6,1 10,0 11,0 11,9 12,5

20. Ledighedsydelse med 30 pct. re-
 fusion

Udgift ................................................... 4,4 7,5 5,9 10,8 12,0 12,9 13,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,4 7,5 5,9 10,8 12,0 12,9 13,6

25. Ledighedsydelse med 20 pct. re-
 fusion

Udgift ................................................... 286,5 344,8 387,5 499,9 549,1 598,0 628,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 286,5 344,8 387,5 499,9 549,1 598,0 628,5

10. Ledighedsydelse med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledig-
hedsydelse.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
| 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.

15. Ledighedsydelse med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledigheds-
ydelse.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,1 mio. kr. i 2021,
| 0,3 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022,
| 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Helårspersoner ....................| -| 30| 20| 10| 20| 20| 20| 20| 30| 30
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 6| 4| 2| 3| 3| 4| 4| 5| 5
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 200| 183| 188| 189| 190| 189| 189| 189| 189
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| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio.
| kr. i hvert af årene 2023-2024.

20. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder ledigheds-
ydelse.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,2 mio. kr. i hvert
| af årene 2021-2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022,
| 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio.
| kr. i hvert af årene 2023-2024.

25. Ledighedsydelse med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-

fattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder
ledighedsydelse.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 8,2 mio. kr. i 2021,
| 13,9 mio. kr. i 2022, 21,6 mio. kr. i 2023 og 32,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 6,7 mio. kr. i 2021, 10,1 mio. kr. i 2022,
| 16,9 mio. kr. i 2023 og 26,8 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)| -| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,2| 0,2
| Helårspersoner ....................
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 35| 24| 12| 18| 15| 25| 28| 30| 31
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 200| 183| 188| 189| 190| 189| 189| 189| 189

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| -| 0,2| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 36| 30| 15| 26| 20| 36| 40| 43| 46
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 200| 183| 188| 189| 190| 189| 189| 189| 189
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| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 2,1 mio.
| kr. i 2022, 2,9 mio. kr. i 2023 og 3,6 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| -| 4,6| 7,0| 7,9| 9,4| 10,3| 13,2| 14,5| 15,8| 16,6
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 0,9| 1,3| 1,5| 1,8| 2,0| 2,5| 2,7| 3,0| 3,1
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 200| 183| 188| 189| 190| 189| 189| 189| 189
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17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)
Barselsdagpenge ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK

nr.106 af 2. februar 2020 med senere ændringer (herefter barselsloven). Formålet er at sikre for-
ældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med
graviditet, fødsel og adoption mv.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til fe-
riedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 vedrørende mere fleksible mu-
ligheder for afholdelse af barsel for selvstændige.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om sorgorlov til fædre
og medmødre for finansloven for 2018 af december 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om lavere skat på ar-
bejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018.

Som følge af ændringen i opholdskravet for ret til dagpenge jf. Lov nr. 1710 af 27. december
2018 om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge mv. er bevillingen opjusteret med 4,5
mio. kr. i 2020, 6,5 mio. kr. i 2021, 7,0 mio. kr. i 2022 og 7,1 mio. kr. i 2023.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alter-
nativet om afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge for finansloven for 2020 af december
2019.

|  På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 10.882,9 11.062,0 11.432,8 11.341,2 11.491,6 11.610,0 11.697,1
Indtægtsbevilling ......................................... 1,2 1,3 - - - - -
10. Barselsdagpenge

Udgift ................................................... 10.882,9 11.062,0 11.432,8 11.341,2 11.491,6 11.610,0 11.697,1
44. Tilskud til personer ....................... 10.882,9 11.062,0 11.432,8 11.341,2 11.491,6 11.610,0 11.697,1
Indtægt ................................................ 1,2 1,3 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,2 1,3 - - - - -

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/106
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10. Barselsdagpenge
Udbetaling Danmark varetager, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 med senere ændringer om

Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold til barselsloven. Staten afholder 100 pct.
af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. § 42 i barselsloven.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige
og Alternativet om udvidelse af retten til sorgorlov af juni 2020 er bevillingen opjusteret med
36,7 mio. kr. årligt i 2021-2024.

|  I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 33,2 mio. kr. 2021,
| 34,2 mio. kr. i 2022, 34,5 mio. kr. i 2023 og 34,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 33,7 mio. kr. 2021, 34,2 mio. kr. i 2022, 34,5 mio. kr. i 2023 og 34,7 mio. kr. i
| 2024.
| Som følge af lov nr. 1335 af 11. september 2020 om lempelse af beskæftigelseskravet for
| selvstændige for ret til barselsdagpenge mm. opjusteres bevillingen med 0,5 mio. kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Året 2020 er budgetteret med 53 udbetalinger.
| Kilde: Der er budgetteret på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 0-årige FRDK120.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)
Dagpenge vedpasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til barselsloven. Efter § 26 i

barselsloven har forældre med alvorligt syge børn under 18 år ret til dagpenge fra Udbetaling
Danmark, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller
personligt arbejde i selvstændig virksomhed. Udbetaling Danmark varetager, jf. LBK nr.106 af
2. februar 2020 med senere ændringer om Udbetaling Danmark, udbetalingen af ydelser i henhold
til barselsloven.

Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdag-
penge, jf. § 42 i barselsloven.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Bevillingen er delt på § 17.37.11.10. Dagpenge ved pasning af syge børn med 50 pct. refusion

indtil 1. april 2017 og § 17.37.11.20 Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion
fra d.1. april 2017 og fremefter.

|  På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Antal fuldtidspersoner .........|  51,2|  49,9|  49,1|  53,4|  50,0|  51,1|  48,9|  50,0|  50,1|  50,4
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| 10,2| 11,1| 11,1| 11,3| 11,3| 11,6| 11,3| 11,5| 11,6| 11,7
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Dagpengebeløb pr. fuldtids-
| person (1.000 kr.)................| 195| 215| 219| 217| 221| 224| 232| 232| 232| 232

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205430
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/106
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 67,1 77,7 72,2 95,9 78,1 78,1 78,1
10. Dagpenge ved pasning af syge
 børn

Udgift ................................................... -32,8 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -32,8 0,0 - - - - -

20. Dagpenge ved pasning af syge
børn med 100 pct. refusion
Udgift ................................................... 99,9 77,7 72,2 95,9 78,1 78,1 78,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 99,9 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 77,7 72,2 95,9 78,1 78,1 78,1

10. Dagpenge ved pasning af syge børn
Staten afholder 50 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger efter § 26 indtil

1. april 2017 af dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. § 42, stk. 2, i barselsloven, jf.
LBK nr. 571 af 29. april 2015. (jf. nugældende LBK nr.106 af 2. februar 2020). § 42, stk. 2, i
barselsloven blev ophævet ved § 1, nr. 15 i lov nr. 288 af 29. marts 2017. Det følger af § 6, stk.
1 i lov nr. 288 af 29. marts 2017, at dagpenge, som udbetales efter barselslovens § 26, og som
dækker en periode før den 1. april 2017, fortsat vil skulle medfinansieres med 50 pct. af kom-
munerne. Det gælder, uanset om dagpengene udbetales før eller efter den 1. april 2017. Der
budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Dagpenge ved pasning af syge børn med 100 pct. refusion
Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger efter § 26 i bar-

selsloven fra og med 1. april 2017 og fremefter.
Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af ydelser efter barselsloven jf. Lov om Udbe-

taling Danmark, jf. LBK nr. 106 af 2. januar 2020.
|  I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 17,6 mio. kr. i 2021
| og nedjusteret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021 er bevillingen ned-
| justeret med 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.
| Som følge af forlængelse af den midlertidige ordning, hvor forældre, der må blive hjemme
| for at passe deres børn som følge af Covid-19, kan opnå en midlertidig ret til barselsdagpenge
| (videreførelse af Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om midlertidig
| ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af Covid-19 af sep-
| tember 2020), er bevillingen opjusteret med 17,8 mio. kr. i 2021.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167602
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17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)
Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til sygedagpengeloven, jf., LBK nr. 107 af 2. februar

2020.
Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til,

at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.
Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4

uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.
Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative

Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed
for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013.

Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et
tryggere dagpengesystem af oktober 2015.

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
hvorved ordningen er videreført fra § 17.38.01. Dagpenge ved sygdom med nye refusionssatser
fra 2016 på hovedkonto § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom.

Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, hvormed optjening af ret til fe-
riedagpenge i perioder med sygedagpenge ophæves.

Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Al-
liance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem den davæ-
rende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætteriniti-
ativer af november 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018

Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love
vedrørende retten til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

Som følge af tillægsaftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti
og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden er bevillingen nedjusteret med 2,9 mio.
kr. i 2021, 6,7 mio. kr. i 2022, 8,9 mio. kr. i 2023 og 10,7 mio. kr. i 2024.

| Som følge af suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig su-
| spension af G-dage jf. lov nr. 274 af 26. marts 2020 er bevillingen nedjusteret med 4,8 mio. kr.
| i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og
| Alternativet om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/107
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208967
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| genåbning af Danmark af 18. april 2020 er bevillingen nedjusteret med 1,6 mio. kr. i 2021 og
| 0,7 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige
og Alternativet om udvidelse af retten til sorgorlov af juni 2020 er bevillingen nedjusteret med
4,0 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022, 4,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2024.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimu-
li-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020 er bevillingen nedjusteret med 2,4 mio. kr. i 2021
og 1,3 mio. kr. i 2022.

Eventuelle afløb mv. til dagpenge ved sygdom vedrørende perioden før 2016 optages på §
17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 4.344,1 4.573,6 4.590,9 5.146,8 4.657,9 4.675,4 4.657,6
Indtægtsbevilling ......................................... 47,0 49,8 50,6 51,3 51,3 51,3 51,3
10. Sygedagpenge med 80 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 1.296,8 1.348,9 1.370,1 1.422,2 1.372,8 1.378,0 1.373,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.296,8 1.348,9 1.370,1 1.422,2 1.372,8 1.378,0 1.373,8

15. Sygedagpenge med 40 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 1.798,8 1.915,2 1.901,3 1.991,6 1.951,6 1.959,1 1.953,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.798,8 1.915,2 1.901,3 1.991,6 1.951,6 1.959,1 1.953,1

20. Sygedagpenge med 30 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 600,1 630,1 634,3 676,2 642,0 644,3 642,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 600,1 630,1 634,3 676,2 642,0 644,3 642,3

25. Sygedagpenge med 20 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 644,5 675,5 681,3 707,9 687,5 690,0 684,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 644,5 675,5 681,3 707,9 687,5 690,0 684,4

30. Sygedagpenge i øvrigt
Udgift ................................................... 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ................................................ 47,0 49,8 50,6 51,3 51,3 51,3 51,3
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 47,0 49,8 50,6 51,3 51,3 51,3 51,3

35. Suspendering af arbejdsgiverpe-
 rioden

Udgift ................................................... - - - 344,9 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 344,9 - - -
Bemærkninger : Der forventes overført 4,0 mio. kr. til § 8.71.01.10. Almindelig virksomhed via interne statslige over-
førsler.



§ 17.38.11.10. 153

10. Sygedagpenge med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge
ved sygdom.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 45,1 mio. kr. i 2021
| og nedjusteret med i alt 8,4 mio. kr. i 2022, 9,9 mio. kr. i 2023 og 10,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2021, er bevillingen ned-
| justeret med 4,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1
| mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 4,1 mio.
| kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 6,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i
| 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023.
| Som følge af forlængelse af den midlertidige ordning, hvor private og offentlige arbejdsgivere
| kan modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere og pårørende i den
| særlige risikogruppe (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Ra-
| dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
| Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe af maj
| 2020), er bevillingen opjusteret med 49,5 mio. kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt

15. Sygedagpenge med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5 - 26 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge
ved sygdom.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 34,0 mio. kr. i 2021
| og nedjusteret med i alt 12,0 mio. kr. i 2022, 14,1 mio. kr. i 2023 og 15,0 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2021, er bevillingen ned-
| justeret med 5,8 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024. 
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1
| mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .................| -| 9,1| 9,0| 9,4| 0,7| 9,8| 9,9| 9,6| 9,7| 9,7
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 1,6| 1,7| 1,7| 1,7| 1,6| 1,8| 1,7| 1,7| 1,7
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 181| 183| 177| 183| 177| 180| 179| 179| 179
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| tober 2020, er bevillingen opjusteret med 20,1 mio. kr. i 2021 og nedjusteret med 0,1 mio. kr. i
| 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 5,9 mio.
| kr. i 2022, 7,6 mio. kr. i 2023 og 9,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr.
| i hvert af årene 2021-2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.
| Som følge af forlængelse af den midlertidige ordning, hvor private og offentlige arbejdsgivere
| kan modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere og pårørende i den
| særlige risikogruppe (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Ra-
| dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
| Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe af maj
| 2020), er bevillingen opjusteret med 19,8 mio. kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt

20. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27 - 52 med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder dagpenge
ved sygdom.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 32,4 mio. kr. i 2021
| og nedjusteret med i alt 3,8 mio. kr. i 2022, 4,6 mio. kr. i 2023 og 5,0 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2021, er bevillingen ned-
| justeret med 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1
| mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen opjusteret med 30,6 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 1,9 mio.
| kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 3,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr.
| i 2023.
| Som følge af forlængelse af den midlertidige ordning, hvor private og offentlige arbejdsgivere
| kan modtage sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere og pårørende i den
| særlige risikogruppe (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Ra-
| dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
| Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af reserve til den særlige risikogruppe af maj
| 2020), er bevillingen opjusteret med 3,7 mio. kr. i 2021.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .................| -| 25,4| 25,5| 26,3| 26,2| 27,1| 27,9| 27,4| 27,5| 27,5
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 4,5| 4,7| 4,7| 4,8| 4,6| 5,0| 4,9| 4,9| 4,9
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 181| 183| 177| 183| 177| 180| 179| 179| 179
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| Aktivitetsoversigt

25. Sygedagpenge med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-

fattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder
dagpenge ved sygdom.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 18,4 mio. kr. i 2021
| og nedjusteret med i alt 4,1 mio. kr. i 2022, 5,0 mio. kr. i 2023 og 8,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2021, er bevillingen ned-
| justeret med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022. 2,1 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1
| mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen opjusteret med 20,4 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 2,1 mio.
| kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023 og 6,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr.
| i 2023.

| Aktivitetsoversigt

30. Sygedagpenge i øvrigt
Bevillingen omfatter udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 728 af 29. juni 2012,

samt barselsdagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 1110 af 26. november 2012, som udbetales af
Søfartsstyrelsen med 100 pct. refusion samt regresindtægter med 50 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2021.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .................| -| 12,7| 13,4| 11,7| 11,5| 12,1| 12,6| 12,0| 12,1| 12,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 2,2| 2,1| 2,1| 2,1| 2,1| 2,3| 2,1| 2,2| 2,2
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 181| 183| 177| 183| 177| 180| 179| 179| 179

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .................| -| 21,4| 21,4| 18,8| 19,6| 19,4| 19,8| 19,3| 19,4| 19,4
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 3,8| 3,6| 3,3| 3,6| 3,4| 3,5| 3,4| 3,5| 3,5
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.) .......| -| 181| 183| 177| 183| 177| 180| 179| 179| 179

http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142629
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144090
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| 35. Suspendering af arbejdsgiverperioden
| I forbindelse med ændringsforslagene er underkontoen oprettet med 344,9 mio. kr. i 2021.
| Som følge af forlængelse af den midlertidige ordning, hvor arbejdsgivere har ret til refusion
| fra første fraværsdag for lønmodtagere, og hvor selvstændige har ret til sygedagpenge fra første
| fraværsdag, som følge af Covid-19 (oprindeligt indført med lov nr. 212 af 17. marts 2020), er
| underkontoen oprettet med 316,9 mio. kr. i 2021 til sygedagpenge med 80 pct. refusion og 28,0
| mio. kr. i 2021 til sygedagpenge med 40 pct. refusion. Fra underkontoen overføres bevillingen
| til de relaterede underkonti under § 17.38.11 Dagpenge ved sygdom, hvorfra udgifterne afholdes.
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Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter
Bevillingen under aktivitetsområdet § 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative

udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale be-
skæftigelsesindsats.

Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række til-
knyttede bevillinger.

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministe-

riet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeriets
administration af satspuljer til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering.
Der er overførselsadgang mellem § 17.21.02. Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 17.46.64. Flere borgere i udkanten af
arbejdsmarkedet i job eller uddannelse til § 17.41.01. Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.

BV 2.2.14 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for
forsikrings- og pensionsselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til
samkøring af data, jf. § 46 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om
organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

BV 2.6.4 Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-
understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 357,2 358,6 347,1 347,9 293,2 274,0 267,2
Indtægt ......................................................... 8,5 9,8 7,8 14,8 8,8 8,7 8,6
Udgift ........................................................... 368,1 374,6 354,9 362,7 302,0 282,7 275,8
Årets resultat ............................................... -2,4 -6,2 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 322,1 323,9 296,5 289,4 272,6 253,8 247,4
Indtægt .................................................. 3,0 5,6 0,8 7,8 1,8 1,7 1,6

30. Workindenmark-centre
Udgift .................................................... 19,4 19,6 22,5 22,3 19,4 19,0 18,6

BV 2.10.5 Der er overførselsadgang fra § 17.46.41.20. Uddannelsesløft og §
17.51.05.10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen til §
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Heraf kan op
til 2/3 anvendes til løn.
Der er adgang til, at der kan overføres op til 1 mio. kr. af bevillingen
på § 17.46.64.30. til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske
udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.

| Der er adgang til, at der kan overføres op til 0,6 mio. kr. årligt fra §
| 17.59.19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser til
| § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksi-
| malt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til
| lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.
| Der er adgang til, at der kan overføres op til 0,3 mio. kr. på §
| 17.46.46.10. Branchesamarbejde om opkvalificering og 0,2 mio. kr. fra
| § 17.46.46.20. Certifikater til ledige flyveledere og piloter til admini-
| stration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
| dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anven-
| des til løn. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

Der er overførselsadgang fra § 17.46.41.10. Regional uddannelsespulje,
§ 17.46.41.75. Pulje til uddannelsesambassadører, § 17.46.70.55.
Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører, §
17.49.26.10. Kompetenceløft til iværksættere og § 17.49.27.10.
Graduate-programmer til nyuddannede til § 17.41.01. Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

| Der er adgang til at overføre op til 3,0 mio. kr. fra § 17.46.14.10.
| Indsats ved større afskedigelser, 0,9 mio. kr. fra § 17.46.14.30. Særlig
| varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte brancher og 1,5
| mio. kr. fra § 17.46.30.40. Indsats for ordblinde og læse- og skrives-
| vage til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og
| Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf
| kan op til 2/3 anvendes til løn.
| Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. fra § 17.51.11.10. Cabi
| og op til 0,1 mio. kr. fra § 17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for
| sindslidende og § 17.59.25.30. Veteraners vej til job til § 17.41.01.
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende
| til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
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40. Specialfunktion for Job og Han-
 dicap

Udgift .................................................... 4,0 4,9 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7
Indtægt .................................................. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

60. Koordination og aktørsamarbej-
 de

Udgift .................................................... 18,9 24,0 25,7 40,9 - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 3,4 2,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Indtægt .................................................. 3,4 2,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

| Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres administrationsbidrag fra følgende underkonto
| til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap: 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats
| på det rummelige arbejdsmarked. Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres administrationsbidrag fra
| følgende underkonto til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed: 0,8 mio. kr. fra § 17.49.20.10. Særlige indsatser, 0,3 mio.
| kr. fra § 17.46.46.10. Branchesamarbejde om opkvalificering, 0, 2 mio. kr. fra § 17.46.46.20. Certifikater til ledige fly-
| veledere og piloter , 0,1 mio. kr. fra § 17.51.11.10. Cabi, 3,0 mio. kr. fra § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser,
| 0,9 mio. kr. fra § 17.46.14.30. Særlig varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte brancher, 1,5 mio. kr. fra §
| 17.46.30.40. Indsats for ordblinde og læse- og skrivesvage og 0,2 mio. kr. fra § 17.46.41.10. Regional uddannelsespulje.

3. Hovedformål og grundlag
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op

på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde
som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gen-
nem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen
viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats samt yder
borger- og virksomhedsservice.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love:
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 548 af 7. maj 2019 med senere ændringer.
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 199 af 11. marts 2020 med senere æn-
dringer.
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, jf. lov nr. 1482 af 23. de-
cember 2014 med senere ændringer.
Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. LBK nr. 291 af
22. marts 2010 med senere ændringer.
Lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 107 af 2. februar 2020 med senere ændringer.
Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019 med senere ændringer.
Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 106 af 2. februar 2020.
Lov om kontantydelse, jf. lov nr. 174 af 24. februar 2015 med senere ændringer.
Lov om delpension, jf. LBK nr. 1120 af 17. september 2015 med senere ændringer.
Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 1097 af 1. november 2019 med senere ændringer.
Lov om ferie, jf. LBK nr. 1025 af 4. oktober 2019.
Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. LBK nr. 108 af 3. februar 2020.
Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. LBK nr. 1022 af 23. september 2014
med senere ændringer.
Lov om seniorjob, jf. LBK nr. 1090 af 15. september 2015 med senere ændringer.
Lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere ændringer.
Lov om social pension, jf. LBK nr. 983 af 23. september 2019 med senere ændringer.
Lov om den sociale pensionsfond, jf. LBK nr. 131 af 27. februar 2004.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/199
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http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/106
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Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK
nr. 982 af 23. september 2019 med senere ændringer.
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar
2019.
Lov om Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 med senere ændringer.
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Ud-
betaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. LBK nr. 1086 af 19. september 2017 med
senere ændringer.
Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., jf. lov nr. 287 af 29. marts 2017
med senere ændringer.
Lov om midlertidig refusion af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområ-
det, jf. lov nr. 461 af 30. juni 1993.
Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. LBK nr. 1047 af 28. oktober 2004 med senere
ændringer.
Lov om overførelse af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen, jf. lov
nr. 1500 af 27. december 2009.
Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere, jf. lov nr. 1593 af 22.
december 2010 med senere ændringer.
Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig
ledighed m.v., jf. lov nr. 473 af 30. maj 2012 med senere ændringer.
Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 1506 af 6.
december 2016.
Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, jf. lov nr.
1671 af 26. december 2017 med senere ændringer.
Lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og
tilskud m.v. (Nemrefusion), jf. LBK nr. 808 af 20. juni 2018.
Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere, jf. lov nr. 1550 af 27. december 2019
med senere ændringer.
Lov om en skattefri seniorpræmie, jf. LBK nr. 184 af 6. marts 2020.
Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med Covid-19, jf. lov nr. 348 af 2. april 2020.

Målet er at bidrage til et sundt, sikkert og dynamisk arbejdsmarked. Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekrutterings kerneopgaver og aktiviteter skal understøtte dette, og på baggrund heraf
har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fire kerneopgaver: Borger- og virksomhedsser-
vice, Implementering og tilsyn, Politikforberedende arbejde samt Viden og formidling.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan som led heri afholde løbende driftsudgifter
til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte en
vidensbaseret policyudvikling, implementering og opfølgning af den beskæftigelsespolitiske ind-
sats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampag-
neaktiviteter mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager derudover en række forvaltnings-
mæssige opgaver og supportfunktioner mv. vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a.
opfølgning og monitorering af større programområder og ydelsesområder samt it-support vedrø-
rende statslige it-redskaber mv.

Styrelsen løser desuden opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lov-
givning og politikudvikling på disse områder.

Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger
under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiaf-
giftsloven.

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan findes på
www.star.dk.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/982
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205362
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205430
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193776
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188315
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/1993/461
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/1047
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1500
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1593
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/473
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1506
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1671
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/808
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1550
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/184
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/348
http://www.star.dk
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Virksomhedsstruktur
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbæ-
rende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende
hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem
17.41.31. Validering af atypisk sygefravær
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5. opgaver og mål
Opgaver Mål
Borger- og virksomhedsservice Styrelsen arbejder bl.a. igennem de regionale arbejdsmar-

kedskontorer med at understøtte en sammenhængende virk-
somhedsservice såvel som samarbejdsmodeller på voksen-
og efteruddannelsesområdet f.eks. i forbindelse med større
rekrutterings- og opkvalificeringsopgaver, og styrelsen bistår
virksomheder med international rekruttering via Workinden-
mark. Derudover administrerer og træffer styrelsen afgørelser
vedrørende regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring, og sty-
relsen behandler klager over arbejdsløshedskassernes afgø-
relser. Styrelsen har dermed kontakt til borgere og virksom-
heder i forbindelse med sagsbehandling og kontrol. Målet
er at sikre en rettidig og korrekt sagsbehandling, der er i
overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler.

Implementering og tilsyn Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitik-
ken og den sociale sikringspolitik i dialog med relevante in-
teressenter på området, herunder især jobcentre og a-kasser,
Udbetaling Danmark, virksomheder og de regionale arbejds-
markedsråd. Implementeringen sker med udgangspunkt i lo-
ve, regler, økonomiske incitamenter, digitale og praktiske
løsninger samt dialogorienterede aktiviteter. I implemente-
ringsprocessen har styrelsen desuden ansvaret for lovarbejdet
forbundet med realiseringen af beskæftigelsespolitikken og
den sociale sikringspolitik.
Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som
understøtter implementeringen af reformer på beskæftigel-
sesområdet. Styrelsen gør information, data og selvbetje-
ningsløsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, job-
centre og a-kasser.
Styrelsen monitorerer løbende indsatsen ift. ledige, herunder
kommuner og a-kassers indsats, og fører tilsyn med, at in-
tentionerne i beskæftigelsespolitikken og den sociale sik-
ringspolitik realiseres, og at bevillingerne til beskæftigelses-
indsatsen og de sociale sikringsordninger forvaltes korrekt.
Målet er at sikre, at kommuner, jobcentre, a-kasser, Udbeta-
ling Danmark m.fl. effektivt gennemfører indsatser i over-
ensstemmelse med gældende regler, ministerens ønsker samt
politiske aftaler og intentioner.

Politikforberedende arbejde Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af
politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet
og det sociale sikringsområde. Styrelsen gør dette ved at
præsentere og belyse modeller og forslag til, hvordan der
opnås størst mulig effekt. Udgangspunktet er, at borgeren og
virksomhederne sættes i centrum, og at forslagene er lette at
administrere og forstå i jobcentre og a-kasser, kommuner,
Udbetaling Danmark og ATP samt blandt borgere og virk-
somheder. Målet er at understøtte aftaler, reformer og regler
med faglige bidrag og input.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægter i alt .............................................. 8,5 9,8 7,8  14,8 8,8 8,7 8,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,2 0,2 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 3,4 2,1 4,1  4,1 4,1 4,1 4,1
6. Øvrige indtægter .................................... 4,9 7,5 2,7  9,7 3,7 3,6 3,5

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ 428 434 428  436 370 358 352
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 242,9 250,6 239,9  257,6 214,9 208,1 204,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,5 0,1 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 242,4 250,5 239,5  257,2 214,5 207,7 203,8
Bemærkninger: Der er indbudgetteret et træk på opsparingen på 8,5 mio. kr. årligt i 2016-2018. Heri er indregnet et træk
på lønsumsopsparingen på 2,0 mio. kr. årligt.

Viden og formidling Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarke-
det, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats til
gavn for de politiske interessenter, beskæftigelsessystemet
generelt og for samfundet. Dette sker blandt andet ved at
gennemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analy-
ser baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalu-
eringer, kontrollerede forsøg samt ledelsesunderstøttende
værktøjer. Arbejdet med viden og formidling er understøt-
tende for arbejdet i de øvrige tre kerneopgaver.
Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på
at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag
samt at understøtte, at aftaler, reformer, regler og implemen-
teringstiltag får de tilsigtede effekter.

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

| Udgift i alt | 383,4| 384,7| 357,6| 363,1| 302,0| 282,7| 275,8

| 0.| Generelle fællesomkostninger ............| 58,2| 65,6| 54,4| 62,0| 51,6| 48,3| 47,1
| 1.| Borger og virksomhedsservice ...........| 66,8| 58,6| 64,2| 55,3| 46,0| 43,0| 42,0
| 2.| Implementering og tilsyn ...................| 185,5| 198,6| 171,7| 187,4| 155,9| 146,0| 142,4
| 3.| Politikforberedende arbejde ................| 26,8| 20,7| 24,8| 19,5| 16,2| 15,2| 14,8
| 4.| Viden og formidling ...........................| 46,1| 41,2| 42,5| 38,9| 32,3| 30,2| 29,5
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 55,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 61,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 27,6 25,7 27,2 18,2 14,7 11,2 7,7
+ anskaffelser .............................................. 3,5 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,5 -2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
- afhændelse af aktiver ............................... - 0,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 6,9 6,3 7,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 25,7 19,4 25,7 14,7 11,2 7,7 4,2

Låneramme .................................................. - - 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 66,1 37,8 28,8 19,8 10,8
Bemærkninger: Det samlede overførte overskud er sammensat af 16,0 mio. kr. på § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed,
16,6 mio. kr. på § 17.41.01.30. Workindenmark-centre, 4,9 mio. kr. på § 17.41.01.40. Specialfunktioner, 7,3 mio. kr. på
§ 17.41.01.60. Koordination og aktørsamarbejde og 11,0 mio. kr. på § 17. 41.31. Validering af atypisk sygefravær. 

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

marked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats,
herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder,
herunder EØS-sager. Af kontoen afholdes ligeledes omkostninger til at behandle klager over ar-
bejdsløshedskassernes afgørelser.

Bevillingen anvendes til styrelsens driftsudgifter (løn og øvrig drift) i forbindelse med op-
gavevaretagelsen, herunder f.eks. udgifter til implementering af reformer på beskæftigelsesområ-
det, sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd, virksomhedsindsats samt udgifter til
varetagelse af en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. Der kan desuden
afholdes udgifter til overvågning, analyse og dokumentation af udviklingen på arbejdsmarkedet
samt systemunderstøtning heraf mv.

Der kan herunder afholdes driftsudgifter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd og ve-
derlag til rådsmedlemmer i henhold til statens regler herom. Styrelsen afholder desuden udgifter
til tolkebistand, personlig assistance mv. til medlemmer af rådet, der har behov herfor.

Som følge af Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af
februar 2015 afsættes der 8,5 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018, som finansieres af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekrutterings opsparing. I forlængelse af kongelig resolution af 28. juni 2015
overføres bevilling svarende til 7 årsværk til § 17.11.01. Departementet. Bevillingen er på den
baggrund reduceret med 5,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio.
kr. i 2019. Heraf udgør lønsum 4,0 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og
3,8 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde -
Jobreform fase I af november 2015, er bevillingen på finansloven for 2016 øget med 0,5 mio.
kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

 Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne og Dansk Fol-
keparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 29,2
mio. kr. over perioden 2016-2024 som følge af meromkostninger forbundet med implementering
af et nyt dagpengesystem. Der er afsat bevilling til implementeringsudgifter vedrørende bl.a. it-
understøttelse samt lønsum til koordinering og projektledelse samt tilsyns- og kontrolopgaver. I
perioden 2016-2020 er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017, 5,2 mio.
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kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020. Heraf udgør lønsum 2,2 mio. kr. årligt i
2016-2018 og 1,2 mio. kr. i 2019.

Som følge af den daværende V-regerings plan "Bedre balance - statslige arbejdspladser tæt-
tere på borgere og virksomheder" er bevilling til behandling af klager over arbejdsløshedskas-
sernes afgørelser overført fra § 17.23.01.70. Klagesagsbehandling under Arbejdsskadestyrelsen
til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I forbindelse med overførslen er
der foretaget en konsolidering af betalingerne til Statens It. På den baggrund er bevillingen for-
højet med 0,7 mio. kr. årligt i 2016-2019.

Behandlingen af klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser udgør en integreret del af
styrelsens ressort. På den baggrund er bevillingen i 2017 overført fra underkonto § 17.41.01.50.
Klagesagsbehandling til § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed.

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering og arbejdsmarkedets parter om til-
strækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er be-
villingen forøget med 4,4 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio.
kr. i 2020. Heraf udgør lønsum 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018. Bevillingen skal gå
til initiativer vedrørende styrket overvågning af arbejdsmarkedet, erfaringsopsamling fra opkva-
lificeringsforløb for CNC- og svejseområdet og modernisering af rådighedstilsynet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen
forøget med 0,2 mio. kr. i 2018, 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio.
kr. i 2023.

Den første januar 2018 træder en ny finansieringsmodel for CPR-data i kraft. Det indebærer,
at betalingen for CPR-data ikke længere faktureres efter forbrug. På den baggrund er bevillingen
reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021.

Der er i 2016 gennemført en budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
herunder med særligt fokus på styrelsens IT-forretning. I den forbindelse reduceres kontoen med
3,0 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 8,2 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021, heraf 1,1 mio.
kr. i lønsum i 2018 og 2,3 mio. kr. i lønsum årligt i 2019 og frem.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets parter om
en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 er bevillingen
forøget med 0,7 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt i 2019-2021. Heraf udgør lønsum 0,5 mio.
kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i 2019-2021. Bevillingen vedrører administrationsbidrag til
sporskifteordningen.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2018 af december 2017 er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021
vedrørende lufthavnstilsyn. Heraf udgør lønsum 2,2 mio. kr. årligt i 2018-2021.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal
have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er bevillingen
reduceret med 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Heraf udgør lønsum 0,5
mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og frem.

Styrelsen er som led i den danske implementering af EU-forordning nr. 987/2009 om det
fælleseuropæiske it-projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) ansvarlig
for at understøtte implementeringen og driften af EESSI i Danmark med en bemandet helpdesk
samt faste kontaktpersoner, som skal varetage kommunikationen mellem danske institutioner,
Kommissionen og de øvrige EU-lande. Der er på den baggrund afsat bevilling i perioden 2018-
2027 til styrelsens varetagelse af disse opgaver. I 2018 udgør bevillingen 4,0 mio. kr., heraf 2,9
mio. kr. lønsum, jf. akt. 95 af 9. maj 2018. Derudover er der afsat 4,0 mio. kr. i 2019 og 2,4
mio. kr. årligt i 2020-2027. Heraf udgør lønsum 2,9 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. årligt i
2020-2027.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af au-
gust 2018 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021,
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2,8 mio.kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023-2024 og herefter 1,5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Heraf
udgør lønsum 1,1 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020-2024 og 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem.

Som følge af udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet
beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr.
i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og forhøjet med 3,1 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023.

Der er afsat bevilling til implementeringsudgifter vedrørende bl.a. it-understøttelse samt løn-
sum til koordinering og projektledelse samt tilsyns- og kontrolopgaver. Som følge af Aftale
mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 skærpes opfølg-
ningen på kommunernes indsats mod den frihed, kommunerne får med regelforenklingen.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere
år på arbejdsmarkedet af juni 2017 er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2019. Bevillingen er
afsat til sekretariatsbetjening af tænketanken for et længere og godt seniorarbejdsliv. Heraf udgør
lønsum 0,4 mio. kr.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,5 mio.kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt i
2020-2022. Bevillingen er afsat til processtøtte i forbindelse med implementering af projektet
"Flere skal med II". Heraf udgør lønsum 1,0 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbe-
talinger af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. årligt i
2020-2022 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Bevillingen i 2020-2022 er afsat til praksis-
undersøgelse samt fokusrevisioner. Der er afsat en varig bevilling på 1,0 mio. kr. årligt fra 2020
og frem til finansiering af en hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som vil få
til opgave at rådgive og vejlede kommuner og a-kasser som led i implementeringen af reglerne
om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere mv. Heraf udgør lønsum 0,5 mio. kr. i 2019 og
1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om fi-
nansloven for 2019 af november 2018 til styrkelse af det eksisterende lufthavnstilsyn er kontoen
forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022. Heraf udgør lønsum 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Som følge af effektiviseringsgevinster ved samling af basal it-drift i Statens It er kontoen
reduceret med 0,3 mio. kr. i 2020 og frem.

Som følge af tilpasning af statens lokaleforbrug er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2020,
1,0 mio. kr. årligt i årene 2021-2024 og 0,8 mio. kr. i 2025, mens kontoen reduceres med 1,2
mio. kr. årligt i 2026 og frem.

Som følge af ny organisering af det lovbundne område mellem Departementet og Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering er kontoen reduceret med 9,3 mio. kr. i 2021, 9,0 mio. kr. i
2022 og 8,9 mio. kr. i 2023 og frem. Heraf udgør lønsum 7,6 mio. kr. i 2021, 7,4 mio. kr. i 2022
og 7,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Som følge af effektiviseringsgevinster i forbindelse med 14. fase af statens indkøbsprogram
er kontoen reduceret med 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem.

Som følge af den daværende VLAK-regerings udspil "Mere nærvær - mindre sygefravær"
er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2020 og 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af
ledelsesinformation, konceptudvikling og rejseholdsaktiviteter. Heraf udgør lønsum 0,7 mio. kr.
i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022.

Som følge af udmøntningen af regeringens vækstplan for handel og logistik er kontoen for-
højet med 0,5 mio. kr. i 2021 til afdækning af årsager til rekrutteringsproblemer i transportbran-
chen.

Kontoen er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2021, 4,8 mio. kr. i 2022, 5,2 mio. kr. i 2023 og 5,4
mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf.



§ 17.41.01.10. 167

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoens lønsumsloft er forhøjet med 10,3 mio. kr. i 2021, 10,7 mio. kr. i 2022, 11,0 mio.
kr. i 2023 og 11,3 mio. kr. i 2024 og frem til at understøtte øget intern opgaveløsning som følge
af besparelse på statens konsulentforbrug.

Som følge af meropgaver vedrørende implementering af EESSI (Electronic Exchange of
Social Security Information) er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2021. Heraf udgør lønsum
2,0 mio. kr. i 2021.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2021.
| Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af udmøntningen af Bedre Balance
| I og II.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er bevillingen opjusteret med 0,3 mio.
| kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023-2026 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem
| til at it-understøtte overførsel af oplysninger til brug for anciennitetsberegninger.

30. Workindenmark-centre
Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-

centrene i København, Odense og Aarhus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med
at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019 til kampagne om målrettet eu-
ropæisk arbejdskraft, der rammes af Brexit, er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2020-
2021. Heraf udgør lønsum 1,7 mio. kr. årligt i 2020-2021.

40. Specialfunktion for Job og Handicap
Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job

og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for
personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

60. Koordination og aktørsamarbejde
Som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets parter om en

styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 afholdes af kontoen
udgifter til at styrke samarbejde og koordination mellem aktørerne inden for voksen-, efter- og
videreuddannelsessystemet og erhvervsfremme-, og innovations- og beskæftigelsesområdet i regi
af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). Der er afsat 25,0 mio. kr. årligt i 2018-2021. Heraf
udgør lønsum 15,4 mio. kr. i 2018, 16,0 mio.kr i 2019, 17,1 mio. kr. i 2020 og 15,5 mio.kr i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er kontoen forhøjet med 2,5 mio.
kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021 til ansættelse af VEU-koordinatorer over hele landet, som skal
sikre, at opkvalificeringsforløbene i Job-VEU-modellen bliver afklaret. Heraf udgør lønsum 1,9
mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2021 som følge
| af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkepart, Enhedslisten og Alterna-
| tivet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 til ansættelse af VEU-koordinatorer i
| Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og Arbejdsmarkedskontor Øst. Heraf udgør lønsum 7,7 mio.
| kr. i 2021.
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90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings indtægtsdækkede virksom-

hed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekrutterings ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består
af levering af særlige dataudtræk mod betaling til private og offentlige kunder med henblik på
at understøtte den generelle vidensopbygning på beskæftigelsesområdet.

Der er ved budgetteringen forudsat udgifter vedrørende styrelsens eget ressourcetræk og
eksterne programmørressourcer. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til
merværdiafgiftsloven.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet,

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

17.41.10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 70,7 88,8 107,3 202,8 133,0 111,3 101,4
10. Udbetaling Danmark

Udgift ................................................... 66,3 77,2 76,0 84,6 68,2 66,3 64,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 5,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 66,3 77,2 76,0 79,4 68,2 66,3 64,5

15. Administration af seniorpræmie
Udgift ................................................... - 2,5 16,5 8,2 6,0 6,0 5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,5 16,5 8,2 6,0 6,0 5,8

30. Administration til midlertidig
jobpræmie til personer med

 langvarig ydelsesperiode
Udgift ................................................... 4,4 1,9 3,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 1,9 3,2 - - - -

40. Administration af midlertidigt
 børnetilskud

Udgift ................................................... - 7,2 11,6 6,4 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 7,2 11,6 6,4 - - -

50. Administration af tidlig pension
Udgift ................................................... - - - 103,6 58,8 39,0 31,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 103,6 58,8 39,0 31,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,6
I alt .................................................................................................................................. 12,6
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10. Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af myn-

dighedsopgaver vedrørende administration af international pension og international social sikring
efter gældende regler i ydelseslovgivningen. Myndighedsopgaverne omfatter bl.a. tilkendelse,
beregning og udbetaling af folke- og førtidspension ved fast bopæl i udlandet samt afgørelser om,
hvilket lands lovgivning om social sikring, der skal anvendes efter EU-reglerne og aftaler om
social sikring.

Administrationen af ordningerne følger LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Dan-
mark.

Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse. Beskæftigelsesministeriet har en tilsynsforpligti-
gelse med Udbetaling Danmark.

Der forudsættes en effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.
Der er adgang til at afholde udgifter til lovforberedende arbejde for ordninger, der er eller

planlægges forankret i Udbetaling Danmark, herunder udgifter til tilretning og udvikling af it-
understøtning mv.

Bevillingen er på finansloven for 2017 forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. årligt
i 2018 og frem til udsendelse af orienteringsbreve til kommende folkepensionister, jf. udtalelse
fra Ombudsmanden i marts 2016.

Som følge af lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og
forskellige andre love øges bevillingen med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og frem til opgaver ved-
rørende administration sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private ar-
bejdsgivere.

 Bevillingen er på finansloven for 2019 forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. årligt
i 2020 og frem som følge af merudgifter til udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om
aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarked-
spensioner, jf. lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling Danmark
og pensionsbeskatningsloven.

Som følge af lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og
forskellige andre love øges bevillingen med 1,3 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2022
og frem som følge af merudgifter til administration af seniorpension til borgere bosat i udlandet.

Som følge af merudgifter i Udbetaling Danmark til administration af international pension
og international social sikring, herunder merudgifter til sagsbehandling og udgifter til imple-
mentering og tilslutning til EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) mv., er
bevillingen på finansloven for 2021 forhøjet med 13,8 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. årligt fra
2022 og frem.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 5,2 mio. kr. i 2021, som
| følge af lovforslag nr. 21 af 7. oktober 2020 om ændring af lov om social pension og forskellige
| andre love, der bl.a. medfører en harmonisering af danske regler med EU-retten om udenlandske
| pensioner.

15. Administration af seniorpræmie
Bevillingen vedrører omkostninger til implementering og løbende administration af ordningen

om udbetaling af skattefri seniorpræmie i Udbetaling Danmark jf. lov nr. 337 af 2. april 2019.
Af kontoen afholdes omkostninger til sagsbehandling, it-omkostninger mv. Der forudsættes en
effektivisering af opgavevaretagelsen på 3 pct. årligt.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019 blev kontoen forhøjet med 1,0 mio.
kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til administration af skattefri seniorpræmie, jf.
lov nr. 1123 af 19. november 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mel-
lemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræ-
mie.

Som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0170.aspx?id=205430
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181831
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205654
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1559
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208455
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210940
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og Alternativet om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis
genåbning af Danmark af april 2020, er bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2021 som følge
af nedsættelse af timekravet for optjening af seniorpræmie.

30. Administration til midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Administration af midlertidigt børnetilskud
Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og En-

hedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019 blev underkontoen oprettet på
finansloven for 2020 med 7,5 mio. kr. i 2019, 11,6 mio. kr. i 2020 og 4,6 mio. kr. i 2021 til ad-
ministration af ordningen i Udbetaling Danmark.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2021 som
| følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med d. 31.
| december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
| keparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019).

Bevillingen vedrører omkostninger til implementering og løbende administration af ordningen
i Udbetaling Danmark, herunder omkostninger til sagsbehandling, it-omkostninger mv.

| 50. Administration af tidlig pension
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 103,6 mio. kr. i 2021, 58,8
| mio. kr. i 2022, 39,0 mio. kr. i 2023 og 31,1 mio. kr. i 2024 som følge af Aftale mellem rege-
| ringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension
| af oktober 2020.
| Bevillingen vedrører omkostninger til implementering og løbende administration af ordningen
| om ny ret til tidlig pension.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er be-
villingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter omprioriteret fra 2015 og frem.

Der er afsat en mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig
beskæftigelsesrettet indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 3,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
20. Central pulje til en særlig be-
 skæftigelsesindsats

Udgift ................................................... 3,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,2 2,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1
I alt .................................................................................................................................. 1,1
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 1,1 mio. kr.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats
Som følge af § 26 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. er

der afsat en årlig ansøgningspulje til iværksættelse af særlige beskæftigelsesrettede indsatser.
Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra Beskæf-
tigelsesrådet (BER), som forud for udmelding af puljen fastlægger tema, ansøgerkreds, målgruppe
m.v.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,0 4,9 3,4 4,6 4,4 - -
Udgift ........................................................... 3,7 4,3 3,4 4,6 4,4 - -
Årets resultat ............................................... 1,3 0,6 -  - - - -
10. Validering af atypisk sygefravær

Udgift .................................................... 3,7 4,3 3,4 4,6 4,4 - -

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
CVR-nr. 55568510.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes af § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

10. Validering af atypisk sygefravær
Formålet med kontrol af atypisk sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne

via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at forebygge fejludbe-
talinger i forbindelse med sygedagpengerefusion. Dette sker via en digital og automatiseret kon-
trol af formodet uberettiget sygefravær, der tidligere foregik manuelt. Der vil fremadrettet være
fokus på at medvirke til at sikre en tilpasning til kommunernes behov og brug af bl.a. filtre i det
nye sygedagpengesystem (KSD-systemet), der udrulles til kommunerne i de kommende år. Af
kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den sy-
stemmæssige understøtning af kontrollen i den digitale administration af udbetaling af sygedag-
penge og lignende digitaliserede overførselsindkomster samt øvrige udgifter til udvikling af
kontroller i forbindelse med digitalisering af overførselsindkomster bl.a. baseret på anvendelsen
af e-indkomst.

I det omfang, at dele af systemet skal anlægsføres, kan dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelses-
indsatsen.

Som følge af implementering og tilslutning til EESSI (Electronic Exchange of Social Security
Information) i Udbetaling Danmark er bevillingen på finansloven for 2020 reduceret med 1,5
mio. kr. i 2020.

Som følge af en forventet erstatning af den statslige it-løsning til validering af atypisk syge-
fravær med kontrol- og valideringsfunktioner i de kommunale sagsbehandlingssystemer er bevil-
lingen reduceret med 4,5 mio. kr. i 2023.

Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 som følge af udmøntning
af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsy-
net (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende sy-
stemer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som led i styrelsens analyse og overvågning
ved anvendelse af oplysninger fra offentlige registre, herunder indkomstregistret.

Opgaver Mål
Systemmæssig understøtning til
validering af atypisk sygefravær

Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen
på sygedagpengeområdet i kommunerne og mindske misbrug
i forbindelse med sygedagpengerefusion.

Mio. kr.
R

2018
R

2019
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Udgift i alt ............................................... 3,7 4,3 3,3 4,6  4,4 - -

1. Systemmæssig understøtning til vali-
dering af atypisk sygefravær ........... 3,7 4,3 3,3 4,6 4,4 - -
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 2,3 2,2 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5
10. Anvendelse af oplysninger fra

Indkomstregister og digitalise-
ring af tilsynet
Udgift ................................................... 2,3 2,2 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,3 2,2 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsynet
I henhold til lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes ad-
gang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der
afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning
af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til
sagsbehandling og tilsyn.

I takt med den generelle digitalisering og datatilgængelighed på såvel beskæftigelses- som
andre områder og i overensstemmelse med den fremadrettede strategi for det statslige tilsyn med
arbejdsløshedskasser og kommuner skal tilsynet fortsat moderniseres og effektiviseres. Digitale
værktøjer og dataanvendelse indgår som væsentlige faktorer heri. Formålet er, at der med ud-
gangspunkt i registerdata fremover kan udføres et mere effektivt tilsyn med arbejdsløshedskas-
sernes og kommunernes administration, herunder arbejdsløshedskassernes udbetalinger af ydelser.
Midlerne anvendes til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye og eksisterende system-
løsninger og generel udvikling af datadrevne tilsynsmetoder.

I det omfang bevillingen anvendes til udvikling af systemløsninger, der skal anlægsføres, vil
dette ske på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller § 17.46.73. Tværgå-
ende it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5
mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf.
Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om finansloven for 2020 af december 2019.

17.41.41. Renter
Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ord-

ningen om selvstændig likviditet.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægtsbevilling ......................................... 5,8 4,3 7,2 4,6 4,6 4,6 4,6
10. Arbejdsløshedskasser

Udgift ................................................... 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
26. Finansielle omkostninger .............. 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Indtægt ................................................ 5,2 3,7 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25. Finansielle indtægter .................... 5,2 3,7 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0

20. Øvrige ministerområde
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
26. Finansielle omkostninger .............. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ 0,7 0,5 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6
25. Finansielle indtægter .................... 0,7 0,5 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6

10. Arbejdsløshedskasser
Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløshedskasserne efter

regler fastlagt af beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de
anerkendte arbejdsløshedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LBK nr.199
af 11. marts 2020 om arbejdsløshedsforsikring mv.

20. Øvrige ministerområde
Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige om-

råder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats omfatter primært

de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til aktiveringsindsatsen. Jobcentrene kan
i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination,
jf. kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

Virksomhedspraktik (kapitel 11).
Ansættelse med løntilskud (kapitel 12).
Nytteindsats (kapitel 13)
Vejledning og opkvalificering (kapitel 14).
Fra 2016 er de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til løntilskud opført

på aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud.
Aktivitetsområdet omfatter desuden bevillinger til en række følgeudgifter og puljer, der un-

derstøtter den ordinære aktiveringsindsats, samt udgifter til en række øvrige beskæftigelsesrettede
ordninger, herunder jobrotation og voksenlærlinge mv. Bevillingerne administreres af Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen fremgår af § 6 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvortil der henvises. Derudover omfatter bevillingerne bl.a.
følgeudgifter til beskæftigede m.fl. efter samme lov og andre love.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/199
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17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
På kontoen afholdtes refusionsudgifter af kommunernes driftsudgifter ved aktivering af

modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse som ikke var om-
fattet af integrationsprogrammet. Desuden afholdtes refusionsudgifter af kommunernes udgifter
til mentorstøtte til flere målgrupper.

Restafregning i 2021 vedrørende refusion, som på finansloven for 2019 var opført på denne
konto, og som kunne ydes inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019, opføres på denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 965,9 99,6 - - - - -
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og
 uddannelseshjælpsmodtagere

Udgift ................................................... 965,9 99,6 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 965,9 99,6 - - - - -

10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for
dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers jobrettet
uddannelse. Indtil 2016 indgik ledige personer uden for integrationsprogrammet, som fik tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, under kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, men for 2016-2018 vises disse personer separat,
da de modtog integrationsydelse. I årsrapporterne for 2015-2019 oplyses hhv. 20.400 fuldtidsaktiverede for 2015, 17.522
fuldtidsaktiverede for 2016, 16.714 fuldtidsaktiverede for 2017, 15.745 fuldtidsaktiverede for 2018 og 1.925 fuldtidsak-
tiverede for 2019, som er finansieret af refusionsberettigende udgifter, mens der her vises den samlede aktivitet. Der vises
for 2019 kun den samlede aktivitet for dagpengemodtagere, herunder i 6 ugers jobrettet uddannelse, da der kun er refusion
af driftsudgifter ved aktivering af denne målgruppe i 1. halvår 2019. De offentlige udgifter vises for alle målgrupper.

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og job-
afklaringsforløb (Lovbunden)

Kontoen omfatter bevillinger til driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i
ressourceforløb samt driftsudgifter og mentorudgifter ved aktivering af personer i jobafklarings-
forløb.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal helårspersoner .......... 22.568 21.107 19.541 18.531 4.545 - - - - -
Heraf: dagpengemodtagere i
tilbud .................................. 4.244 3.887 3.614 3.581 3.585 - - - - -
Kontanthjælpsmodtagere ..... 7.826 6.935 5.581 5.108 - - - - - -
Uddannelseshjælpsmodtagere 9.466 8.572 8.104 7.629 - - - - - -
Integrationsydelsesmodtagere - 615 1.165 1.200 - - - - - -
Seks ugers jobrettet uddan-
nelse .................................... 1.032 1.098 1.077 1.013 960 - - - - -

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 1.573 1.126 1.162 1.028 104 - - - - -
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 4.317 4.244 3.954 3.437 2.921 3.599 3.519 3.477 3.410
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 490,1 501,3 426,6 490,1 486,5 479,8 475,9
20. Refusion af driftsudgifter ved
 ressourceforløb

Udgift ................................................... 225,8 251,9 195,1 254,8 250,0 249,5 250,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 225,8 251,9 195,1 254,8 250,0 249,5 250,1

30. Refusion af mentorudgifter ved
 ressourceforløb

Udgift ................................................... 106,2 86,3 88,5 94,1 92,4 92,2 92,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 106,2 86,3 88,5 94,1 92,4 92,2 92,5

40. Refusion af driftsudgifter ved
 jobafklaringsforløb

Udgift ................................................... 137,5 138,7 118,0 119,1 122,9 117,8 113,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 137,5 138,7 118,0 119,1 122,9 117,8 113,7

50. Refusion af mentorudgifter ved
 jobafklaringsforløb

Udgift ................................................... 20,6 24,4 25,0 22,1 21,2 20,3 19,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 20,6 24,4 25,0 22,1 21,2 20,3 19,6

20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under res-

sourceforløb og aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Kommunernes udgifter er omfattet
af budgetgarantien.

Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til per-
soner under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig
indsats vil ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan
vare fra ét til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også tilbydes et
ressourceforløb, inden der kan tages stilling til en førtidspension. Ressourceforløb er relevant, når
der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er
det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse
i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes. Førtidspensionister under 40 år kan
få mulighed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det
er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage tilbud efter kapitel 11, 12 og14 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats jf., lov nr. 548 af 7. maj 2019 (herefter lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats). Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form
af hjælpemidler, mentorstøtte mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes fra 2014 på § 17.46.04.30.
Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på §
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Førtidspensionister kan få
aktive tilbud efter kapitel 11, 12 og14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af kontoen skal afholdes udgifter til driftsudgifter ved ressourceforløb samt aktive tilbud til
førtidspensionister med 50 pct. refusion.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for
nedslidte af maj 2019

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209082
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aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,7 mio. kr. i hvert
| af årene 2021-2023 og 0,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio.
| kr. i 2024.

30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Fra d. 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer
under 40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil
ende på førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra ét
til fem år ad gangen. Personer over 40 år skal som udgangspunkt også tilbydes et ressourceforløb,
inden der kan tages stilling til en førtidspension. Ressourceforløb er relevant, når der er et ud-
viklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund
af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressour-
ceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes. Førtidspensionister under 40 år kan få mulig-
hed for at få et ressourceforløb, hvis de ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det er relevant.

Personer i ressourceforløb kan modtage mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis
i form af hjælpemidler mv. Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og En-
hedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om
mentorstøtte mellem personen og jobcentret.

På finansloven for 2013 blev refusionsudgifterne til mentorstøtte til personer i ressourceforløb
afholdt på § 17.46.28. Mentorudgifter. Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Det Konservative Folkeparti om reform af
kontanthjælpssystemet af april 2013 ændres refusionsreglerne vedrørende mentorudgifter for øv-
rige målgrupper. Mentorudgifter til personer i ressourceforløb afholdes derfor fra 2014 på §
17.46.04.30. Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb

Bevillingen til aktiv indsats er finansieret af satspuljen som led i Aftale mellem den davæ-
rende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af
førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering,

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000) | 1,3| 1,8| 1,9| 1,8| 1,5| 1,6| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5
| - heraf ordinær uddannelse| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| -| -| -| -| -
| - heraf i øvrig vejledning og
| opkvalificering og FØP| 1,2| 1,7| 1,8| 1,7| 1,4| -| -| -| -| -
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 102| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 380| 500| 479| 524| 398| 510| 500| 499| 500
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.)| 163| 213| 268| 264| 344| 252| 340| 340| 340| 340
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Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2013 af oktober 2012. Midlerne afsættes permanent og indfases over tid.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af, at den bekendtgjorte sats-
| reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen
| på Finanslovforslaget for 2021 nedjusteret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.

Af kontoen afholdes udgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb med 50 pct. refu-
sion.

40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under job-

afklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk
sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpen-
gemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på
grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressour-
ceforløbsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 11,12 og 14 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksem-
pelvis i form af hjælpemidler, mentorstøtte mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på §
17.46.04.50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler mv.
afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Af kontoen af-
holdes udgifter til driftsudgifter ved jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for
nedslidte af maj 2019

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 9,9 mio. kr. 2021,
| 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 og 0,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,4 mio. kr. i hvert årene 2021-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen nedjusteret med 9,5 mio. kr. i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio.
| kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statens andel i året (mio. kr.)| 58| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 216| 203| 225| 180| 181| 189| 185| 185| 186
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50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i jobafklarings-

forløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk
sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpen-
gemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på
grund af sygdom fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressour-
ceforløbsydelse.

Personer i jobafklaringsforløb kan modtage mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksem-
pelvis i form af hjælpemidler mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven
for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen
og jobcentret.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af, at den bekendtgjorte sats-
| reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen
| på Finanslovforslaget for 2021 nedjusteret med 0,1 mio. kr. i årene 2021-2024.

17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af
sygedagpenge og ledighedsydelse (Lovbunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
På kontoen afholdtes refusionsudgifter af kommunernes driftsudgifter ved aktivering af re-

validender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Desuden afholdtes refusionsud-
gifter af kommunernes udgifter til mentorstøtte til disse målgrupper, førtidspensionister og per-
soner i fleksjob.

Restafregning i 2021 vedrørende refusion, som på finansloven for 2019 var opført på denne
konto, og som kunne ydes inden for rådighedsbeløbet for 1. halvår 2019, opføres på denne konto.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)
| 0,7| 1,3| 1,4| 1,3| 1,1| 1,3| 1,0| 1,0| 0,9| 0,9
| -heraf ordinær uddannelse| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| -| -| -| -| -
| -heraf i øvrig vejledning og
| opkvalificering og FØP| 0,7| 1,2| 1,4| 1,3| 1,1| -| -| -| -| -
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.)| 32,7| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 225| 225| 292| 289| 241| 238| 246| 236| 227
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlige udgifter pr. hel-
| årsperson (1.000 kr.)| -| 180| 162| 224| 257| 190| 258| 258| 258| 258

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 9| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 44| 47| 44| 51| 51| 44| 43| 41| 39
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 364,2 93,0 - - - - -
10. Revalidender og modtagere af

sygedagpenge og ledighedsydel-
 se

Udgift ................................................... 364,2 93,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 364,2 93,0 - - - - -

10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for
revalidender samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. I årsrapporten for 2019 oplyses 940 fuldtidsaktiverede
for 2019, som er finansieret af refusionsberettigende udgifter, mens der her vises den samlede aktivitet. Der vises for 2019
kun den samlede aktivitet for sygedagpengemodtagere, da der kun er refusion af driftsudgifter ved aktivering af denne
målgruppe i 1. halvår 2019. De offentlige udgifter vises for alle målgrupper.

17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse (Lovbunden)
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 er der på forslag
| til finanslov for 2021 oprettet en midlertidig lovbunden bevilling på 53,6 mio. kr. i 2021, 20,7
| mio. kr. i 2022 og 2,9 mio. kr. i 2023.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved tilbud til
forsikrede ledige, der er fyldt 30 år og ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, som får
ret til at tage en erhvervsuddannelse inden for fag, hvor der er behov for arbejdskraft, jf. § 97 a
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For øvrige fag henvises til refusion af driftsudgifter på
§ 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 21,6 mio. kr. 2021,
| 5,1 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2022 som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovsforslaget for 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
| sten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 er bevillingen på æn-
| dringsforslagene forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2021, 3,8 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023.
| Bevillingsforhøjelsen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved
| tilbud til forsikrede ledige, der er fyldt 30 år og ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse,
| som får ret til at påbegynde en SOSU-assistentgrunduddannelse i 2021.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
| sten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 er bevillingen på æn-
| dringsforslagene forhøjet med 12,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. Bevillingsforhøjelsen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal helårspersoner .......... 8.233 7.491 6.586 5.589 1.344 - - - - -
Heraf modtagere af:
revalidender ........................ 4.938 4.389 3.854 3.234 - - - - - -
sygedagpenge ..................... 2.392 2.216 1.918 1.597 1.344 - - - - -
ledighedsydelse .................. 903 886 814 758 - - - - - -

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 602 446 422 388 97 - - - - -
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 1.183 1.096 970 913 747 833 822 822 817
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| omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved tilbud til forsikrede le-
| dige, der er fyldt 30 år og ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, som får ret til at
| påbegynde en uddannelse, der understøtter en grøn omstilling på arbejdsmarkedet. Beskæftigel-
| sesrådets Forretningsudvalg (KL, FH og DA) vil i samarbejde udvælge de uddannelser, der skal
| tilføjes positivlisten. Retten til 110 pct. dagpengesats under uddannelsesløft på de udvalgte ud-
| dannelser med relevans for den grønne omstilling vil gælde for forløb påbegyndt i 2021.

De ledige kan få 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats, og udgifterne hertil afholdes på §
17.32.01. Arbejdsløshedsdagpenge.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 75,3 25,9 3,4 -
10. Ret til en erhvervsuddannelse
 Udgift ................................................... - - - 75,3 25,9 3,4 -

42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... - - - 75,3 25,9 3,4 -

10. Ret til en erhvervsuddannelse
Staten yder 80 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter, jf. § 196 a i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til et fortsat tilbud, hvis personen skifter målgruppe.
Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

| Aktivitetsoversigt

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115 og 168) (Reservationsbev.)
På kontoen er der afsat bevillinger til indsatser i forbindelse med større afskedigelser.
Som følge af Lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats er bevillingerne

på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser og § 17.46.14.20. Supplerende varslingsindsats
med virkning af 1. januar 2020 samlet på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Personer i alt ...................| -| -| -| -| -| -| 865| 297| 39| -
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statens andel i året (mio. kr.)
| ....| -| -| -| -| -| -| 75| 26| 3| -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5.| Der er adgang til at overføre op til 3,0 mio. kr. fra § 17.46.14.10. Ind-
| sats ved større afskedigelser og op til 0,9 mio. kr. fra § 17.46.14.30.
| Særlig varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte brancher til
| § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksi-
| malt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 7,6 0,9 6,0 135,9 5,8 5,7 5,7
10. Indsats ved større afskedigelser

Udgift ................................................... 7,6 0,7 6,0 105,9 5,8 5,7 5,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 7,6 0,7 6,0 102,9 5,8 5,7 5,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 3,0 - - -

20. Supplerende varslingsindsats
Udgift ................................................... 0,0 0,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,2 - - - - -

30. Særlig varslingspulje til mindre
virksomheder i kriseramte bran-

 cher
Udgift ................................................... - - - 30,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 29,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,9 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,4
I alt .................................................................................................................................. 31,4
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 31,4 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 11,6 mio. kr. på un-
derkonto 10. og 19,8 mio. kr. på underkonto 20.

10. Indsats ved større afskedigelser
Som følge af § 163 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats er der afsat

en særskilt bevilling til at iværksætte initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse
med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan yde tilskud til kommunens udgifter til opkva-
lificering, herunder til efter- og videreuddannelse af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i
opsigelsesperioden ved større afskedigelser.

Efter udløb af opsigelsesperioden kan der til personer, der er opsagt i forbindelse med større
virksomhedslukninger eller større afskedigelser, ydes tilskud til opkvalificering af dagpenge-
modtagere og job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere herunder overgangsydelsesmodta-
gere omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, jf. §§ 164 og 165 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed
for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden med henblik på at forbedre
deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbud om opkvalificering i en
ledighedsperiode gives efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber, der er nævnt i §§ 164 og 165 samt til andre ini-
tiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning
i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan
anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 164 og 165, men kan ikke
anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsi-
gelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør samt når an-
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vendelsesområdet i LBK nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med større af-
skedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilskud til udgifter til tilbud om opkvalifi-
cering skal være inden for områder, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft, eller at
der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den afskedigede ansættes uden
løntilskud efter opkvalificeringen.

Tilbud, som gives efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indebærer, at til-
buddene kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umid-
delbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, og uddannelser og kurser, der ikke op-
fylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik
under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud
som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter, at den ledige er fratrådt virksomheden,
og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt være
afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når per-
sonen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og
op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsespe-
rioden.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2021 som
| følge af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
| Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af be-
skæftigelsesministeren. Hver af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) ansøger om bevilling fra
puljen i forhold til konkrete behov.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 1276 af 31. oktober 2016 om admi-
nistration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

20. Supplerende varslingsindsats
På kontoen optages tilbageløb fra tilsagn om tilskud afgivet før 1. januar 2020. Bevillingen

er på finansloven for 2020 flyttet til § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser.

| 30. Særlig varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte brancher
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 30,0 mio. kr. i 2021 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alter-
| nativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020.
| Den særlige varslingspulje har til formål at medvirke til, at både ejere og opsagte medarbej-
| dere i virksomheder med op til 20 medarbejdere hurtigt hjælpes videre i ny beskæftigelse. Ind-
| satsen kan påbegyndes allerede i opsigelsesperioden/perioden med afvikling af virksomheden og
| kan fortsætte efter, at personen er blevet ledig, såfremt personen er dagpengemodtager, kontant-
| hjælpsmodtager eller selvforsøgende efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).
| Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan inden for nærmere retningslinjer fastsat af
| beskæftigelsesministeren disponere ansøgninger om tilsagn og tilskud til kommunens udgifter til
| den særlige varslingsindsats fra puljen.
| Tilskud fra puljen kan anvendes til jobsøgningskurser på op til 2 uger, opkvalificering på op
| til 8 uger, herunder efter- og videreuddannelse, frikøb af jobcentermedarbejdere til koordinering

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug (2020-pl)
Statens andel i året mio. kr. 4,0 - 5,0 8,0 1,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
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| af en målrettet indsats samt andre initiativer, som relaterer sig til jobcentrets opgavevaretagelse
| i forbindelse med indsatsen. Anvendelsesområdet for midler til andre initiativer vil være tilsva-
| rende det, som er gældende for den almindelige varslingspulje ved større afskedigelser.
| Eventuel opkvalificering skal ske inden for områder, hvor der er, eller forventes at komme
| mangel på arbejdskraft. Eller der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om,
| at personen ansættes uden løntilskud efter opkvalificeringen.
| Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på vegne af be-
| skæftigelsesministeren. Hver af de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) ansøger om bevilling fra
| puljen i forhold til konkrete behov. Jobcenteret søger RAR, via Styrelsen for Arbejdsmarked og
| Rekruttering om tilskud fra den særlige varslingspulje til en varslingsindsats. I den forbindelse
| vil jobcentret skulle redegøre for, at der er tale om en eller flere virksomheder ramt af corona-
| krisen, samt at indsatsen i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud.
| Beskæftigelsesministeren kan ved bekendtgørelse fastsætte regler om den særlige varslings-
| puljes anvendelsesområde.

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede (tekstanm. 126)
 (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af
§ 6, nr. 1-12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 172 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 f i lov om kompensation
til handicappede i erhverv m.v., jf. LBK nr. 108 af 3. februar 2020 (herefter lov om kompensation
til handicappede i erhverv m.v.) kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse
med deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats, ansættelse med løntilskud eller vej-
ledning og opkvalificering, med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i tilbuddet.
Refusion heraf afholdes på underkonto 10, 20 og 30.

Til personer, der er omfattet af § 6, nr. 7, 8 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
det vil sige personer under revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb,
kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at deltage i uddannelsen
efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en følge af en nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, jf. § 173 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 g i lov om
kompensation til handicappede i erhverv m.v. Det samme gælder for sygedagpengemodtagere,
som jf. kapitel 21 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i tilbud som led i afklaringen
af personens arbejdsevne. Refusion heraf afholdes fra underkonto 20.

Kommunen kan i medfør af § 178 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 i, som er
i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., give tilskud til hjælpemidler i form af
arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår
eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse i seniorjob, eller at personer kan drive selv-
stændig virksomhed. Refusion heraf afholdes fra underkonto 10 og 20.

I medfør af § 179 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 15 j i lov om kompensation
til handicappede i erhverv m.v. kan kommunen give en person, der er ansat, eller som skal an-
sættes i fleksjob, tilskud til arbejdsredskaber og tilskud til virksomheden til mindre arbejds-
pladsindretninger, når hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at den pågældende kan fast-
holde og opnå ansættelse i fleksjob og kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejds-
evnen. For samme målgruppe kan kommunen i medfør af § 162 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats give tilskud til kortvarige kurser, når tilskuddet har afgørende betydning for, at den
pågældende kan fastholde ansættelse i fleksjob. Refusion heraf afholdes fra underkonto 30.

Der er ikke refusion af udgifter til undervisningsmateriale for dagpengemodtagere, kontant-
og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af introduk-
tionsprogrammet efter integrationsloven, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere
samt revalidender.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse
efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, for personer, der er omfattet af § 6,
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nr. 2-10 og nr. 12, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 11-14, og for personer omfattet af
§ 6, nr. 9 ved deltagelse i jobrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lovens kapitel
9, hvis afstandsbetingelserne i § 175, stk. 1, er opfyldt. Refusion heraf afholdes fra underkonto
20 og 30.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse
efter § 175, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til personer omfattet af § 6, nr. 1-10
og 12, ved deltagelse i tilbud efter lovens kapitel 11-14, og for personer omfattet af § 6, nr. 1
og 9 ved deltagelse i jobrettet erhvervsrettet uddannelse voksen- og efteruddannelse efter lovens
kapitel 9, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Refusion heraf afholdes fra underkonto 10, 20 og 30.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til opkvalificering efter §
161 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis
personen har været omfattet af § 6, nr. 11, i samme lov. Refusion heraf afholdes fra underkonto
30. Det samme gælder ved refusion af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 15 d i lov
om kompensation til handicappede i erhverv m.v., ved ansættelse af en person uden løntilskud
til samme personkreds, som kan få ansættelse med løntilskud efter denne lovs § 15. Refusion
heraf afholdes fra underkonto 10 og 30.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,5 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 69,1 71,6 74,5 76,8 77,6 74,5 74,5
10. Forsikrede ledige og forsikrede
 beskæftigede

Udgift ................................................... 13,7 15,6 13,5 14,3 14,4 14,4 14,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 13,7 15,6 13,5 14,3 14,4 14,4 14,4

20. Ikke-forsikrede ledige og be-
skæftigede, ansatte i seniorjob,

 revalidender, sygedagpengemod-
tagere, personer i ressourcefor-
løb og i jobafklaringsforløb
Udgift ................................................... 42,3 42,6 49,0 50,3 51,0 47,9 47,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 42,3 42,6 49,0 50,3 51,0 47,9 47,9

30. Refusion af udgifter til hjælpe-
midler til personer i fleksjob,
med ledighedsydelse, i skånejob

 og handicappede
Udgift ................................................... 13,1 13,4 12,0 12,2 12,2 12,2 12,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 13,1 13,4 12,0 12,2 12,2 12,2 12,2

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede
I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten

50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter
§§ 15 f og 15 i på denne konto til personer, der er omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, som er medlem af en a-kasse, samt beskæftigede og selvstændige personer,
der er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 197, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 172 på
denne konto til personer, der er omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt
efter § 178 på denne konto til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en a-
kasse.
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I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten
50 pct. af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 15 d på denne konto til personer, der
er omfattet af samme lovs § 15, hvis personen er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4, på denne konto vedrørende
en person, som er omfattet af § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af
satspuljen for 2019 af november 2018 til et initiativ der sikrer, at personer med handicap, der har
nået folkepensionsalderen, men er i ordinær beskæftigelse, kan få bevilget eller beholde allerede
bevilget hjælpemidler i arbejdssammenhæng, hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsal-
deren.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien, jf. lovforslag om ændring af lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kilde: Jobindsats.dk og s tatsregnskabet .

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpen-
gemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb

I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten
50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter
§§ 15 f og 15 i samt særlige udgifter efter § 15 g på denne konto til personer, der er omfattet
af § 6, nr. 2-8 og 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt beskæftigede og selv-
stændige personer, der ikke er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 197, nr. 3-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct.
af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 172 og
særlige udgifter efter § 173 på denne konto til personer, der er omfattet af § 6, nr. 2-8 og 10-12,
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt efter § 178 på denne konto til beskæftigede og
selvstændige personer, der ikke er medlem af en a-kasse, samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, på denne konto for personer, der er omfattet af § 6, nr. 2-8, 10 og 12. Endvidere
refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4,
på denne konto vedrørende en person, der er omfattet af § 6, nr. 2-8, 10 og 12, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet af april 2013.
Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk
sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 omfatter kontoen
fra 2014 udgifter til personer i jobafklaringsforløb. Udgifter til personer i jobafklaringsforløb
forventes at modsvares af mindreudgifter til øvrige målgrupper.

Aktivitetsoversigt 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Personer i alt ................... - - - 2,2 2,1 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
.... 13 14 15 14 16 14 14 14 14 14
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Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af
november 2018, som indeholder et initiativ, der sikrer at personer med handicap, der har nået
folkepensionsalderen, men er i ordinær beskæftigelse, kan få bevilget eller beholde allerede be-
vilget hjælpemidler i arbejdssammenhæng, hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsalderen.

Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skå-
nejob og handicappede

I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten
50 pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter §
15 f og § 15 j på denne konto til personer, der er omfattet af § 6, nr. 9, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.

I medfør af § 197, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter § 172 på
denne konto til personer, der er omfattet af § 6, nr. 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af § 197 nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten også 50
pct. af en kommunes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter § 179
og til kortvarige kurser efter § 162 på denne konto til en person, der er ansat, eller som skal an-
sættes i fleksjob.

I medfør af § 195, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
en kommunes udgifter til opkvalificering ved ansættelse efter § 161 på denne konto til personer,
der er omfattet af § 6, nr. 11, i samme lov.

I medfør af § 17 b i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. refunderer staten
50 pct. af en kommunes udgifter til opkvalificering efter § 15 d på denne konto til personer, der
er omfattet af samme lovs § 15, hvis personen ikke er medlem af en a-kasse.

I medfør af § 197, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af
kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, på denne konto for personer, der er omfattet af § 6, nr. 9. Endvidere refunderer staten
50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 175, stk. 4, på denne konto
vedrørende en person, der er omfattet af § 6, nr. 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.
Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.
Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126)
 (Lovbunden)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17
årige, som ikke er i uddannelse eller job (målgruppen er defineret i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, § 6, nr. 13).

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ressourceforbrug (2021-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) 51 54 53 45 44 49 50 51 48 48
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 11,2 11,6 13,8 14,1 14,1 14,1 14,1
50. Refusion af driftsudgifter ved

aktivering af 15-17-årige
Udgift ................................................... 11,2 11,6 13,8 14,1 14,1 14,1 14,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 11,2 11,6 13,8 14,1 14,1 14,1 14,1

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige
I medfør af §§ 195 og 197 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats yder staten 50 pct. refusion

af kommunernes driftsudgifter ved aktivering i vejledning og opkvalificering efter kapitel 14 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, partnerskabsaftaler efter § 15, hjælpemidler efter § 172, be-
fordringsgodtgørelse efter § 175 og merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i samme lov.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statens andel i året mio. kr.| 7| 14| 11| 12| 12| 14| 14| 14| 14| 14

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige
ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-un-
derstøtning i beskæftigelsesindsatsen.

| BV 2.10.5.| Der er adgang til at overføre op til 1,5 mio. kr. fra § 17.46.30.40.
| Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til §
| 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dog maksimalt
| svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 12,1 -0,1 - 50,0 - - -
10. Styrket indsats for ledige ord-

blinde og læse- og skrivesvage
Udgift ................................................... -2,9 -0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,9 -0,1 - - - - -

20. Pulje til læse-, skrive- og regne-
ambassadører i jobcentre og a-

 kasser
Udgift ................................................... 15,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 15,0 - - - - - -

40. Indsats for ordblinde og læse-
 og skrivesvage

Udgift ................................................... - - - 50,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 24,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 1,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 24,5 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,2
I alt .................................................................................................................................. 4,2

10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 40. Indsats for ordblinde og læse- og skrivesvage
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 50,0 mio. kr. i 2021 som følge
| af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alter-
| nativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020.
| Bevillingen er afsat til en ansøgningspulje, der har til formål at fastholde beskæftigede per-
| soner med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer på arbejdsmarkedet samt at hjælpe
| ledige personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer tættere på arbejdsmarkedet.
| Det skal ske ved hjælp af understøttende indsatser, som løfter målgruppens basale sproglige
| færdigheder.
| Foruden løft af målgruppens basale sproglige kompetencer skal indsatsen samtidig forebygge
| og modvirke begyndende og aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være akti-
| viteter, der spotter og motiverer personer i målgruppen til at få hjælp via relevante kurser, og som
| fastholder dem undervejs i løbet af kortvarige kurser. Indsatsen skal trække på erfaringer fra tid-
| ligere initiativer om læse-, skrive- og regnefærdigheder og koordineres med igangværende pro-
| jekter på området.
| Ansøgerkredsen er kommuner, virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelses-
| institutioner og brancheorganisationer mv.
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| Den endelige konkrete udmøntning af initiativet vil blive forelagt aftalekredsen forud for
| ansøgningsrunden.
| Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
| De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
| bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.46.32. Befordringsgodtgørelse (Lovbunden)
I medfør af § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der

deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse under ordningen om 6 ugers jobrettet ud-
dannelse i lovens kapitel 9, eller som deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats, vej-
ledning og opkvalificering, eller i tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgi-
vere, ret til befordringsgodtgørelse for den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor til-
buddet eller uddannelsen gennemføres og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen kan alene ud-
betales for de kilometer, der ligger ud over 24 km. Den aktuelle sats findes på www.star.dk.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,5 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 23,6 23,8 28,3 28,7 29,4 29,8 30,1
Indtægtsbevilling ......................................... 13,1 11,5 14,1 14,4 14,7 14,9 15,1
10. Befordringsgodtgørelse

Udgift ................................................... 23,6 23,8 28,3 28,7 29,4 29,8 30,1
44. Tilskud til personer ....................... 23,6 23,8 28,3 28,7 29,4 29,8 30,1
Indtægt ................................................ 13,1 11,5 14,1 14,4 14,7 14,9 15,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 13,1 11,5 14,1 14,4 14,7 14,9 15,1

10. Befordringsgodtgørelse
Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct.,

jf. § 198, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes udgifter til medfinansi-
ering er omfattet af budgetgarantien, jf. lovforslag om ændring af lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal personer (1.000) ........ 20,8 18,6 22,2 16,1 11,9 18,6 16,0 16,4 16,6 16,7

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 30 30 26 25 24 29 29 29 30 30
Kommunernes medfinansi-
ering (mio. kr.) .................... 16 15 14 14 12 14 14 15 15 15

http://www.star.dk
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17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat
bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 157,0 82,2 195,1 311,4 224,7 243,7 228,9
10. Regional uddannelsespulje

Udgift ................................................... 85,5 67,4 89,4 236,0 121,1 121,1 101,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,0 2,6 2,0 2,0 2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 85,5 67,4 87,4 233,1 119,0 119,0 99,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,3 0,1 0,1 -

20. Pulje til uddannelsesløft
Udgift ................................................... -2,4 14,9 105,7 67,2 103,6 122,6 127,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,2 0,9 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -4,7 13,5 103,3 64,2 100,6 119,6 124,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5

60. Pulje til virksomhedsservice på
områder der mangler arbejds-

 kraft
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - -0,1 - - - - -

65. Pulje til opkvalificering på
 transportsområdet

Udgift ................................................... 10,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 10,0 - - - - - -

70. Kampagne om voksenlærlinge-
 ordningen

Udgift ................................................... 5,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,0 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5.| Der er adgang til at overføre op til 0,4 mio. kr. årligt fra § 17.46.41.20.
| Uddannelsesløft til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
| kruttering til administration af ordningen, dog maksimalt svarende til
| de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen
| sker ved en intern statslig overførsel.
| Der er i 2021 adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. fra § 17.46.41.10.
| Regional uddannelsespulje og 0,1 mio. kr. fra § 17.46.41.75. Pulje til
| uddannelsesambassadører til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
| og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf
| kan 2/3 anvendes til løn. Overførslen sker ved en intern statslig over-
| førsel.
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75. Pulje til uddannelsesambassadø-
 rer

Udgift ................................................... 17,5 - - 8,2 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 17,5 - - 7,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,4 - - -

80. Virksomhedsservicepulje til bed-
 re match

Udgift ................................................... 16,9 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 16,9 - - - - - -

85. Pulje til indsats for jobparate
 kontanthjælpsmodtagere

Udgift ................................................... 24,4 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 24,4 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 85,8
I alt .................................................................................................................................. 85,8
Bemærkninger: Der er videreført en primo beholdning på 85,8 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 0,1 mio. kr. på un-
derkonto 10., 82,4 mio. kr. på underkonto 20. og 2,5 mio. kr. på underkonto 75. Resterende beholdning er fordelt på
underkonti 60., 80. og 85.

10. Regional uddannelsespulje
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på
finansloven for 2015 afsat 102 mio. kr. årligt til regional uddannelsespulje.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes
ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i
indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som
virksomhederne efterspørger.

Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder,
hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i for-
bindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger mv.

Tilskudsmodtagerne er kommuner. Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få
dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår
af en positivliste, som udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet.

Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser,
der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, konsulentbistand mv.

Kontoen er reduceret med 1,8 mio. kr. i årene 2020 og 2021 til finansiering af forlængelse
af den midlertidige ordning med 100 pct. dagpengesats inden for mangelområder til og med 2020.
Ordningen blev indført som følge af Trepartsaftale om tilstrækkeligt og kvalificeret arbejdskraft
i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering og som følge af Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstra-
ordinært løft af ledige af juni 2020 er der afsat 57,0 mio. kr. i 2020 og 109,8 mio. kr. i 2021 til
et initiativ med én indgang til erhvervsrettede kurser. På den baggrund er kontoen forhøjet med
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87,8 mio. kr. i 2021. Midlerne vil fra 2021 blive udmøntet på baggrund af objektive kriterier.
Kommuner vil kunne opnå 80 pct. refusion for køb af kurser og 20 pct. af det samlede beløb
bliver derfor afsat under den kommunale budgetgaranti. Samtidig udvides målgruppen for puljen,
så jobcentret fremadrettet kan bevilge kurser til modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannel-
seshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og førtidspension samt personer i jobaf-
klaring og ressourceforløb, ledige selvforsørgende og unge under 18 år med behov for en ud-
dannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 56,8 mio. kr. i 2021, 29,7
| mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 og 9,7 mio. kr. i 2024. På kontoen kan opnås 80 pct. refusion
| af de afholdte udgifter. De resterende 20 pct. er overført til § 17.19.78.20. Budgetgaranti.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end
| lagt til grund for opregningen af kontoen er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2021 og
| 0,3
| mio. kr. i hvert af årene 2022-2024. På kontoen er der således indregnet en satsreguleringsprocent
| på 2,0 pct.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Konservative og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020 er be-
| villingen forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2021 med henblik på at sikre, at ledige hurtigt og fleksibelt
| omstilles til nye job og brancher. Midlerne vil blive fordelt på grundlag af objektive kriterier.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
| Konservative om styrket opkvalificering for ledige af juni 2020 er bevillingen forhøjet med 8,2
| mio. kr. årligt i 2021 og frem, så jobcenteret fra puljen kan give tilskud til en arbejdsgivers ud-
| gifter til korte erhvervsrettede kurser til beskæftigede i forbindelse med ansættelse.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
| Konservative om styrket opkvalificering for ledige af juni 2020 forhøjes puljen med 1,1 mio. kr.
| i 2021 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2022. Det følger af en sammenlægning af § 17.46.43.40. Pulje
| til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse med § 17.46.41.10. Regional uddannelses-
| pulje.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
| hedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 er bevillingen
| forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2021 og 20 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. I 2021 igangsættes
| et etårigt forsøg med ret for den enkelte ledige til et jobrettet kursus fra første ledighedsdag via
| den regionale uddannelsespulje. Retten vil være betinget af, at der fortsat er penge i den regionale
| uddannelsespulje. Der gennemføres en evaluering af forsøget, der vil blive forelagt aftalekredsen.

De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen er fastsat i BEK nr.
1154 af 6. september 2016 om den regionale uddannelsespulje.

Puljen er etableret med virkning fra d. 1. januar 2015 og administreres af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal helårspersoner .......... 952 943 907 895 878 875 877 877 877 877

II. Ressourceforbrug (2020-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) 97 96 93 91 90 89 90 90 90 90

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183850
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20. Pulje til uddannelsesløft
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på
finansloven for 2015 afsat 152 mio. kr. årligt til pulje til uddannelsesløft (fuldt indfaset fra 2017).

Det indgår i reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes dagpenge-
modtagere med størst behov. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i ind-
satsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virk-
somhederne efterspørger.

Puljen sikrer, at ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til
faglært. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte
eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten
af ledighedsperioden.

Dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft, modtager under uddannelsesløftet dag-
penge med en særlig dagpengesats og har herudover mulighed for at supplere den særlige dag-
pengesats med et lån.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,3
| mio. kr. i årene 2022-2023 og 0,4 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsregu-
| leringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på
| finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0
| pct.

Tilskudsmodtagere er kommuner.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,

vidensdeling, konsulentbistand mv.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes op til 0,5

mio. kr. årligt som administrationsbidrag til låneordningen, så optagelse af lånet bliver gebyrfri
for lånerne.

Rammen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i hvert af
årene 2017 og 2018 til taxameter-tilskud på Undervisningsministeriets område.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november
2018 er kontoen reduceret med 3,8 mio. kr. i 2019, 6,3 mio. kr. i 2020 og 4,4 mio. kr. i 2021.

Som følge af forlængelse af forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen frem til 1.
januar 2020, jf. BEK nr. 1597 af 14. december 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet, senest
ved BEK nr. 650 af 28. juni 2019 er bevillingen reduceret yderligere med 7,2 mio. kr. i 2020 og
4,6 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er kontoen reduceret med 54,4
mio. kr. i 2021, 29,0 mio. kr. i 2022, 10,0 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024. Samtidig udvides
puljen så jobcentre fra 1. august 2020 kan bevilge grundforløb til jobparate kontanthjælpsmod-
tagere.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal helårspersoner .......... 699 1.146 1.439 1.224 1.273 1.151 1.372 1.472 1.472 1.472

II. Ressourceforbrug (2020-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) 62 101 127 109 113 102 122 131 131 131

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1597
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/650
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60. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

65. Pulje til opkvalificering på transportsområdet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Kampagne om voksenlærlingeordningen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

75. Pulje til uddannelsesambassadører
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det

Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er kontoen forhøjet med 22,0
mio. kr. i 2020 og 8,2 mio. kr. i 2021.

Bevillingen er afsat til en ansøgningspulje, hvorfra kommuner og a-kasser kan ansøge om
tilskud til ansættelse af uddannelsesambassadører i perioden 2020-2021. Formålet med puljen er
at understøtte brugen af uddannelsesløft og andre uddannelsesmuligheder for ledige. Ambassa-
dørerne skal sprede viden om uddannelsesmulighederne, forankre et godt samarbejde mellem
jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner og understøtte lediges motivation
til uddannelsesløft.

Målgruppen er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som også er i
målgruppen for puljen til uddannelsesløft.

Tilskudsmodtagere er kommuner og a-kasser.
Tilskuddet kan gives som tilsagn. Af puljen afsættes 0,5 mio. kr. til processtøtte samt til af-

holdelse af workshops.

80. Virksomhedsservicepulje til bedre match
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

85. Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 25,7 13,6 7,1 - - - -
10. Pulje til kompetenceudvikling
 for jobkonsulenter

Udgift ................................................... 22,7 12,7 7,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 0,4 1,2 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 16,4 17,3 4,5 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,8 -1,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 3,5 -4,0 1,4 - - - -

30. Evaluering af uddannelsesinitia-
 tiver

Udgift ................................................... 3,0 0,9 - - - - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 0,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 0,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 36,9
I alt .................................................................................................................................. 36,9
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 36,9 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 31,7 mio. kr. på un-
derkonto 10. og 5,2 mio. kr. på underkonto 30.

10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Evaluering af uddannelsesinitiativer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat
bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 11,5 11,1 12,7 0,2 - 18,4 18,4
10. Pulje til ledige med særlige ud-
 fordringer

Udgift ................................................... 0,2 -0,4 - - - 7,9 7,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 0,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,8 -0,7 - - - 7,9 7,9

30. Pulje til særlig indsats til ledige
over 50 år
Udgift ................................................... 10,3 9,8 10,5 0,2 - 10,5 10,5

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,8 3,2 - - 2,2 3,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 11,0 - - - 5,9 4,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -2,0 7,3 0,2 - 2,4 2,5

40. Pulje til kurser der overstiger 6
ugers jobrettet uddannelse
Udgift ................................................... 1,0 1,7 2,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,0 1,7 1,7 - - - -

50. Pulje til særlig indsats for ledige
i risiko for langtidsledighed
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,1
I alt .................................................................................................................................. 31,1
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 31,1 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 11,1 mio. kr. på un-
derkonto 10., 2,0 mio. kr. på underkonto 30., og 18,0 mio. kr. på underkonto 40.

10. Pulje til ledige med særlige udfordringer
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på
finansloven for 2015 afsat 20 mio. kr. årligt til en understøttet indsats for ledige med særlige
udfordringer.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om indførelse af
differentierede refusionssatser, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig
vejledning og opkvalificering skal reduceres fra nuværende 50 pct. til 0 pct. på dagpengeområdet
for aktivering og sikre, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet i højere grad fokuseres
på reel opkvalificering.

I forbindelse med driftsrefusionsomlægningen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at
understøtte indsatser for ledige med særlige udfordringer. Puljemidlerne indgår ikke i det kom-
munale driftsloft.

Puljen har til formål at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for ledige med
særlige behov. Der kan f.eks. gennemføres kommunale forsøg og udviklingsprojekter i organisa-
tioner med henblik på at finde frem til egnede indsatser for målgruppen til statsligt tilrettelagte
kvalitetsudviklingsprojekter og udvikling af værktøjer til kommunernes tilrettelæggelse af ind-
satsen for målgruppen mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering og arbejdsmarkedets parter om til-
strækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016 er der
foretaget en permanent reducering på kontoen. Kontoen er på den baggrund reduceret med 13,5
mio. kr. i 2018, 11,9 mio. kr. i 2019, 13,2 mio. kr. i 2020, 12,7 mio. kr. i 2021 og 11,9 mio. kr.
årligt i 2022 og frem.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner eller private virksomheder m.fl.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirk-

somhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
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Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af au-
gust 2018 er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. i 2019 og 7,7 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på
finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til særlig indsats til ledige over 50 år,
herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling.

Fra puljen kan der bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som skal bidrage med viden om, hvad der
virker for målgruppen i form af bl.a. forsøg, videnpiloter, særlige indsatser og inspirationspro-
jekter i kommunerne, f.eks. med særlig fokus på jobformidling.

Der kan af bevillingen desuden ydes støtte til udarbejdelse af et review over eksisterende
forskning samt til konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse og evaluering af forsøgene.

Kontoen reduceret med 10,3 mio. kr. i år 2021 og 10,5 mio. kr. i år 2022 til finansiering af
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede
forhold på arbejdsmarkedet af april 2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2023 som følge
| af ændret udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen,
| Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020
| af december 2019.

Tilskudsmodtagere kan være kommuner og a-kasser.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirk-

somhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på
finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser,
der overstiger en varighed på seks uger.

Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om en ny ordning
med ret til seks ugers jobrettet uddannelse, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra
der kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på seks uger.

Puljen udmøntes som en del af omlægningen af den eksisterende ordning om seks ugers jo-
brettet uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

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
og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af
de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018 reduceres puljen med 3,0 mio.
kr. årligt fra 2019 og frem.

Kontoen er reduceret med 0,8 mio. kr. i år 2021 til finansiering af Aftale mellem den davæ-
rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på ar-
bejdsmarkedet af april 2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,4 mio. kr. i 2021 og 2,2
| mio. kr. årligt fra 2022-2024 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre
| og Konservative om styrket opkvalificering for ledige af juni 2020, hvor puljen til kurser, der
| overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse sammenlægges med § 17.46.41.10. Regional uddannel-
| sespulje med virkning fra 2021. På den baggrund nedlægges finanslovsbevillingen på §
| 17.46.43.40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse.
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Tilskudsmodtagere er kommuner.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en

effektevaluering af uddannelsesinitiativet seks ugers jobrettet uddannelse.

50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (tekstanm. 115) (Reservations-
bev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 2,9 2,6 - - - - -
10. Pulje til opkvalificering inden
 for mangelområder

Udgift ................................................... 1,9 2,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,7 2,6 - - - - -

20. Pulje til udvikling af jobrettede
kurser på IT-området
Udgift ................................................... 1,0 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 -0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,4
I alt .................................................................................................................................. 15,4
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 15,4 mio. kr. på underkonto 10.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til, at der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til

administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan 2/3
anvendes til løn.



200 § 17.46.44.10.

10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer (tekstanm. 167) (Reservationsbev.)
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det

Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er der afsat bevilling til at un-
derstøtte rekrutterings- og opkvalificeringsindsatsen i Lolland Kommune.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 69,8 - 3,1 3,1 3,1 -
10. Opkvalificeringsinitiativer

Udgift ................................................... - 27,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 26,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -

20. Regional uddannelsespulje til
 jobparate kontanthjælpsmodtage-
 re

Udgift ................................................... - 30,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 29,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -

30. Pulje til opkvalificering indenfor
 mangelområder

Udgift ................................................... - 12,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 12,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -

40. Styrket rekruttering til Femern-
 forbindelsen
 Udgift ................................................... - - - 3,1 3,1 3,1 -

42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... - - - 3,1 3,1 3,1 -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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10. Opkvalificeringsinitiativer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til opkvalificering indenfor mangelområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Styrket rekruttering til Femern-forbindelsen
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det

Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 afsættes 3,1 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2020-2023 til etablering af et sekretariat til at understøtte rekrutterings- og opkvalifice-
ringsindsatsen i Lolland Kommune. Sekretariatet skal fungere som bindeled mellem entreprenører
og jobcentre både i og uden for nærområdet.

Femern Bælt-forbindelsen er et historisk stort infrastrukturprojekt til ca. 40,0 mia. kr., som i
de kommende år kræver arbejdskraft særligt inden for bygge- og anlægssektoren.

Tilskuddet til Lolland Kommune vil blive afgivet som tilsagn.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

| 17.46.46. Styrket opkvalificering af ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til en styrket opkvalificering af le-
| dige som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Konservative og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020.

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

| BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.13| Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbe-
| taling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes
| nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer admini-
| strative enklere og økonomisk forsvarligt.
| BV 2.10.5| Der er adgang til at der kan overføres op til 0,3 mio. kr. fra §
| 17.46.46.10. Branchesamarbejde om opkvalificering og 0,2 mio. kr. fra
| § 17.46.46.20. Certifikater til ledige flyveledere og piloter til §
| 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administra-
| tion af ordningen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
| Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en in-
| tern statslig overførsel.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 30,0 - - -
10. Branchesamarbejde om opkvali-
 ficering

Udgift ................................................... - - - 10,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 9,2 - - -

20. Certifikater til ledige flyveledere
 og piloter

Udgift ................................................... - - - 20,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 19,6 - - -

| 10. Branchesamarbejde om opkvalificering
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2021 som følge
| af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
| Konservative og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020.
| Af ansøgningspuljen ydes finansiering af koordinatorer, der udvikler og understøtter opkva-
| lificeringsforløb. Kurserne skal gennemføres efter Job-VEU modellen i tæt samarbejde med Sty-
| relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
| Tilskudsmodtagere er brancheorganisationer, virksomheder med mangel på arbejdskraft,
| faglige organisationer og a-kasser.
| Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
| evaluering, konsulentbistand mv.
| De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
| bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
| Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

| 20. Certifikater til ledige flyveledere og piloter
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2021 som følge
| af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
| Konservative og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020.
| Af ansøgningspuljen ydes finansiering af certificeringer for de piloter og flyveledere, der er
| fratrådt siden 11. marts 2020 eller er nyuddannede.
| Puljen målrettes uddannede og nyuddannede kommercielle piloter, flyveinformationsopera-
| tører og flyveledere, som ikke har udsigt til en arbejdsgiverbetalt fornyelse af deres certifikater.
| Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der giver et samlet tilsagn
| om tilskud til Flyvebranchens Personale Union (FPU), der er udpeget som ansvarlig brancheaktør,
| og som får til opgave at varetage den konkrete administration og udmøntning af puljen, herunder
| vurdering af ansøgninger og udbetaling til puljens målgruppe. Tilskud fra puljen tildeles på bag-
| grund af objektive kriterier, så længe der er penge i puljen.
| Tilskuddet kan anvendes til finansiering af udgifter til fornyelse af kommercielle piloters
| certifikater (konkret til rettighederne til flytyper) og til piloternes eventuelle rejseomkostninger i
| forbindelse med fornyelsen af et certifikat/rettighed. Herudover kan tilskuddet benyttes til finan-
| siering af helbredsgodkendelser og sprogpåtegninger for kommercielle piloter, flyveinforma-
| tionsoperatører og flyveledere i målgruppen. Der kan udbetales tilskud/afholdes udgifter for
| maksimalt 15.000 kr. pr.- pilot/flyveinformationsoperatører/flyveleder pr. år.
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| Der kan ud over ovenstående afholdes udgifter op til i alt 0,4 mio. kr. til Flyvebranchens
| Personale Unions administration af puljen, samt til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til
| erfaringsopsamling, evaluering, konsulentbistand, kampagne mv. Eventuelle udgifter hertil af-
| holdes af Flyvebranchens Personale Union inden for det samlede tilsagn.
| De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen, herunder målgruppeafgræns-
| ning og hvilke udgifter, der kan ydes tilskud til, vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og
| Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
| Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæf-
tigede voksenlærlinge (Lovbunden)

Med hjemmel i kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der
indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om ma-
ritime uddannelser ret til tilskud til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i uddannelsens
praktikdel i virksomheden efter nærmere betingelser. Der kan ikke gives tilskud til arbejdsgivere,
der indgår uddannelsesaftale med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pæ-
dagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overens-
komster og aftaler.

Voksenlærlingeordningen indeholder tre målgrupper: ledige ufaglærte og ledige faglærte med
forældet uddannelse fra dag 1, ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed og ufaglærte
beskæftigede. Voksenlærlingen skal være 25 år ved uddannelsesaftalens påbegyndelse.

Der er én tilskudssats på 45 kr. i timen, som gives i hele uddannelsesperioden til personer,
der kommer fra ledighed.

Der er en tilskudssats på 30 kr. i timen til ufaglærte personer, der kommer fra beskæftigelse.
Tilskuddet gives i op til de første 2 år af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannel-
sesaftale om. Uddannelsen for den ufaglærte beskæftigede skal fremgå af en landsdækkende liste
over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 272,9 302,3 301,3 342,8 330,1 311,6 311,6
10. Uddannelsesaftaler

Udgift ................................................... 272,9 302,3 301,3 342,8 330,1 311,6 311,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 272,9 302,3 301,3 342,8 330,1 311,6 311,6

10. Uddannelsesaftaler
I medfør af § 201, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 100 pct.

af kommunens udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne
efter kapitel 23.

Bevillingen er omfattet af:
Forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt. 73 af 21.

marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-

dikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november 2018, hvor
forsøget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen forlænges for 1. halvår 2019.
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Udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigel-
sesindsats af august 2018.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder af november
2018 blev forsøget vedrørende forenkling af voksenlærlingeordningen forlænget til 2. halvår
2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificeringen af ufaglærte af juni 2020 er bevillingen
opjusteret med 14,2 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022. Udgifterne til 2020 optages på lov
om tillægsbevilling.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 er bevillingen
opjusteret med 12,0 mio. kr. i 2021 og 8,5 mio. kr. i 2022. Udgifterne til 2020 optages på lov
om tillægsbevilling.

Bemærkninger: Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Ar-
bejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten teknisk beregnet indtil 2018. Fra 2019
er kilden Jobindsats.dk, dog er fordelingen på ledige og beskæftigede fortsat et skøn. Der foretages ikke pl-regulering,
da tilskuddet per time ikke reguleres.

17.46.63. Jobpræmie (Lovbunden)
På kontoen afholdes der udgifter til jobpræmier.
Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 522,5 121,7 - - - - -
10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Udgift ................................................... 3,1 -0,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3,1 -0,3 - - - - -

30. Jobpræmie til personer med
 langvarig ydelsesperiode

Udgift ................................................... 519,4 122,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 519,4 122,0 - - - - -

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal helårspersoner i alt
(1.000)
Forsikrede og ikke-forsikrede 7,1 6,9 6,8 6,7 7,5 6,7 7,6 7,3 6,9 6,9
Heraf ledige ......................... 3,3 4,7 4,7 4,6 5,2 4,6 5,2 5,0 4,8 4,8
Heraf beskæftigede.............. 3,7 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1 2,4 2,3 2,1 2,1

II. Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.) 265 280 296 273 302 301 343 330 312 312
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10. Jobpræmie til enlige forsørgere
Af kontoen blev afholdt jobpræmier til enlige forsørgere.

30. Jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode
Som følge af lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidige jobpræmie til langtidsledige

er der afsat bevillig til jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode i årene 2017-2019.
Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i
2019, 35,6 mio. kr. i 2020 og 48,5 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat bevilling til ini-
tiativer, der skal hjælpe borgere, der har været længerevarende i kontanthjælpssystemet i job eller
uddannelse.

Aktivitetsoversigt
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Aktivitet
Antal præmier pr. år .......... - - - - - - - - - -

II. Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.) - - - 5,0 - - - - - -

Aktivitetsoversigt
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Aktivitet
Antal præmier pr. måned - - - 23.819 - - - - - -

II. Ressourceforbrug
Statens andel i året (mio. kr.) - - - 258,9 414,7 136,3 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 17.46.64. Flere borgere i udkanten af
arbejdsmarkedet i job eller uddannelse til § 17.41.01. Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188315
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 130,3 102,7 114,4 103,8 0,1 - -
10. Afklaring og bedre hjælp til

kontanthjælpsmodtagere mv. på
langvarig offentlig forsørgelse -
flere skal med
Udgift ................................................... 101,9 57,8 - - - - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,1 1,9 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 98,8 56,0 - - - - -

20. Investering i udsatte og syge
borgere på kanten af arbejds-
markedet - Flere skal med 2
Udgift ................................................... 28,4 44,9 64,4 53,4 0,1 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,4 2,5 2,5 0,1 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 28,4 44,4 61,9 50,9 - - -

30. Afklaring af aktivitetsparate
 kontanthjælpsmodtagere

Udgift ................................................... - - 50,0 50,4 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,5 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 50,0 49,9 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig for-
sørgelse - flere skal med

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet - Flere skal med 2
Som følge af Aftalen mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen
for 2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr.
i 2019, 35,6 mio. kr. i 2020 og 48,5 mio. kr. i 2021.

Projektet bygger videre på satspuljeinitiativet "Flere skal med", der løber i perioden 2017-
2019. Projektet er målrettet aktivitetsparate borgere i kontanthjælpssystemet. Sigtet med initiativet
er at tage hånd om de mest syge og udsatte borgere i kontanthjælpssystemet samt borgere i res-
sourceforløb.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, evaluering, konsulentbistand mv.

BV 2.10.5 Der er adgang til, at der kan overføres op til 1 mio. kr. årligt i 2020
og 2021 til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf
kan 2/3 anvendes til løn.
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Tilskudsmodtagere er kommuner.
Bevillingen for 2019, 2020 og 2021 kan udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde, der

gennemføres i 2019.
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 31,2 mio. kr. i 2019, 27,6 mio. kr. i 2020, 3,4
mio. kr. i 2021 og 14,9 mio. kr. i 2022. Bevillingen er afsat til konsolidering af projektet "Flere
skal med 2" - investering i syge og udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Der vil i første halvår af 2020 blive gennemført en evaluering af "Flere skal med 2". Der er
i alt afsat 2,0 mio. kr. til evaluering.

Kontoen er reduceret med 15,1 mio. kr. i 2022 som følge af udmøntning af besparelse på
statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

30. Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Som led i Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten

og Alternativet om finansloven for 2020 af 2. december 2019 er der afsat bevilling på 50 mio.
kr. årligt i perioden 2020-2021 til en styrket indsats for at afklare, om aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere over 30 år fortsat skal være på kontanthjælp.

Midlerne målrettes primært personer, som har modtaget kontanthjælp i en periode på mere
end 8 ud af de seneste 10 år. Kommunerne skal afklare, om borgeren f.eks. er i målgruppen for
ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og skal have forelagt sin sag for rehabiliteringstea-
met.

Tilskudsmodtagere er kommuner.
Projektet skal evalueres ved udgangen af 2021.
Udmøntningen af initiativet skal sammentænkes med udmøntningen af Flere skal med 2-

projektet. Tildeling af tilskud vil ske efter en objektiv fordelingsnøgle.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.

http://www.star.dk


208 § 17.46.65.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 44,9 111,8 - - - - -
10. Særlig tilrettelagt virksomheds-

forløb for udsatte
Udgift ................................................... 2,1 -1,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,1 0,7 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - -1,8 - - - - -

20. Udvikling i fleksjob
Udgift ................................................... 16,2 28,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 0,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 15,4 27,6 - - - - -

30. Brobygningsforløb til udsatte
 unge

Udgift ................................................... 18,6 23,8 - - - - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 0,2 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,7 2,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 14,7 19,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 1,7 - - - - -

40. Bedre ressourceforløb
Udgift ................................................... 8,0 60,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,6 0,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5,4 60,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 23,2
I alt .................................................................................................................................. 23,2
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 9,4 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 2,6 mio. kr. på under-
konto 10., 0,9 mio. kr. på underkonto 20., 5,7 mio. kr. på underkonto 30. og 0,2 mio. kr. på underkonto 40.

10. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Udvikling i fleksjob
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Brobygningsforløb til udsatte unge
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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40. Bedre ressourceforløb
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115 og 163) (Reserva-
tionsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk
sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en
bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 15,4 15,6 15,7 - - 15,8 15,8
10. Udvikling af indsatsen for syge-
 meldte

Udgift ................................................... 15,4 15,6 15,7 - - 15,8 15,8
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 0,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,3 3,7 0,5 - - 1,0 0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 15,3 11,8 15,2 - - 13,8 13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte
Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk
sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 er der afsat en
bevilling på 15,0 mio. kr. årligt til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Fokus i udviklingen skal være på forsøg med en tværfaglig indsats, hvor der bl.a. kan ske
en samtidig beskæftigelses- og sundhedsindsats.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informa-
tionsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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Kontoen reduceret med 13,7 mio. kr. i år 2021 og 15,7 mio. kr. i år 2022 til finansiering af
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede
forhold på arbejdsmarkedet af april 2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2023 og 2,0
| mio. kr. i 2024 som følge af ændret udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf.
| Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
| om finansloven for 2020 af december 2019.

Tilskudsmodtagere kan være kommuner, andre offentlige myndigheder og private organisa-
tioner.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til
flerårige dispositioner.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 -0,1 - - - - -
30. Integrationspålæg

Udgift ................................................... 0,5 - - - - - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 0,5 - - - - - -

40. Øget indflydelse til borgeren
Udgift ................................................... -1,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,0 - - - - - -

50. Implementering af kontant-
 hjælpsreformen

Udgift ................................................... -0,5 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal projekter .................... 51 35 35 46 46 45 6 - 45 45

II. Ressourceforbrug (2020-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 17,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 2,0 - 16,0 16,0

 
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... -0,5 -0,1 - - - - -

80. Helhedsorienteret hjælp til akti-
 vitetsparate

Udgift ................................................... 0,4 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,4 - - - - - -

90. Gældsrådgivning til borgere på
 offentlig forsørgelse

Udgift ................................................... 4,9 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,6 -0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,5 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,5 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,2
I alt .................................................................................................................................. 7,2
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 7,2 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 7,0 mio. kr. på under-
konto 10. og 0,2 mio. kr. på underkonto 90.

30. Integrationspålæg
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Øget indflydelse til borgeren
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Implementering af kontanthjælpsreformen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til et initiativ med trainee-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 21,2 10,7 - 12,3 - - -
55. Indsats for flere trainee-forløb

Udgift ................................................... 21,2 10,7 - 12,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 12,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 21,2 -2,1 - 12,2 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,3
I alt .................................................................................................................................. 4,3

55. Indsats for flere trainee-forløb
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 er kontoen
forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2020 og 12,3 mio. kr. i 2021. Midlerne anvendes til at styrke og
forlænge den nuværende trainee-ordning i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akade-
mikerne (AC), så flere dimittender under krisen kan få en hurtig indsats målrettet job. Forløbene
skal have fokus på jobskabelse i små og mellemstore virksomheder. Tilskuddet gives som tilsagn
om tilskud på baggrund af konkrete ansøgninger.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)
Af kontoen afholdes omkostninger ved drift, vedligeholdelse og udvikling af den tværgående

it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. årligt til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
ningen. Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved
en intern statslig overførsel.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 180,9 171,5 157,0 144,6 132,9 128,7 123,7
Indtægt ......................................................... 7,4 - - 1,5 1,5 1,5 1,5
Udgift ........................................................... 172,3 169,8 157,0 146,1 134,4 130,2 125,2
Årets resultat ............................................... 16,1 1,7 -  - - - -
10. It-understøtning, udvikling

Udgift .................................................... 165,3 156,3 149,7 130,7 125,9 121,9 117,0

20. Electronic Exchange of Social
Security Information (EESSI)
Udgift .................................................... 7,0 13,5 7,3 13,9 7,0 6,8 6,7
Indtægt .................................................. 7,4 - - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - - 1,5 1,5 1,5 1,5
Indtægt .................................................. - - - 1,5 1,5 1,5 1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag
Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til drift, udvikling

og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigel-
sesindsats.

Der henvises til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., jf. lov
nr. 1482 af 23. december 2014 med senere ændringer.

Kontoen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes

på www.star.dk.

Virksomhedsstruktur
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.4 Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tvær-
gående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

BV 2.2.14 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for
forsikrings- og pensionsselskaber m.fl. for udgifter i tilknytning til
samkøring af data, jf. § 46 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om
organiseringen og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1482
http://www.star.dk
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5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger afholdes af § 17.41.01 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

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

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægter i alt .............................................. 7,4 - -  1,5 1,5 1,5 1,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - -  1,5 1,5 1,5 1,5
6. Øvrige indtægter .................................... 7,4 - -  - - - -

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 27,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 29,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 222,5 193,8 197,5 170,0 152,0 135,0 124,7
+ anskaffelser .............................................. 42,8 18,0 30,2 25,0 25,0 25,0 25,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -9,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
- afhændelse af aktiver ............................... 80,8 10,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
- afskrivninger ............................................. -18,8 41,9 46,8 43,0 42,0 35,3 30,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 193,8 168,2 180,9 152,0 135,0 124,7 119,5

Låneramme .................................................. - - 259,3 244,3 244,3 254,3 254,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 69,8 62,2 55,3 49,0 47,0
Bemærkninger: Lånerammen er reduceret med 15,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem
som følge af overførsel af låneramme til § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Opgaver Mål
It-understøtning og
applikations-vedlige-
hold

Målet med bevillingen er at varetage drift, vedligehold og udvikling af
den borger- virksomheds- og sagsbehandlervendte it-understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen, herunder analyser, videreudvikling og evalu-
eringer af de statslige forretnings- og styringssystemer til understøtning
af beskæftigelsesindsatsen.
Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs
af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante
selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

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

| Udgift i alt ...............................................| 168,6| 172,0| 156,8| 146,1| 134,4| 130,2| 125,2

| 1.| It-understøtning og applikationsvedli-
| gehold ...............................................| 168,6| 172,0| 156,8| 146,1| 134,4| 130,2| 125,2
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10. It-understøtning, udvikling
Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift, vedligeholdelse og udvikling af Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekrutterings forretningssystemer i forbindelse med it-understøtning af be-
skæftigelsesindsatsen samt den dertil knyttede administration, systemforvaltning mv.

Kontoen finansierer it-systemer på beskæftigelsesområdet, der understøtter samarbejdet mel-
lem jobcentre, a-kasser, virksomheder og borgere. Dette omfatter blandt andet it-systemerne det
fælles datagrundlag, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset m.fl., jf. lov nr. 1482 af 23. december
2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. med senere ændringer.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende drift, udvikling og applikationsvedligehold af
it-understøtningen afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand
ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene m.fl. i forbindelse
med udvikling og implementering af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til
møde- og informationsaktiviteter mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne og Dansk Fol-
keparti om et tryggere dagpengesystem af oktober 2015 er bevillingen forhøjet med i alt 9,4 mio.
kr. over perioden 2016-2024 som følge af udgifter forbundet med implementering af et nyt dag-
pengesystem.

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering og KL om bedre rammer for at
modtage og integrere flygtninge af marts 2016 er bevillingen på finansloven for 2016 og frem til
2022 forhøjet som følge af it-understøttelse af de beskæftigelsesrelaterede initiativer.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017 er bevillingen
forøget med 1,0 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 0,4 mio.
kr. i 2023.

Der er i 2016 gennemført en budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
herunder med særligt fokus på styrelsens IT-forretning. I den forbindelse reduceres § 17.46.73.
Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen med 5,5 mio. kr. i 2018, 21,4 mio. kr. i
2019, 24,1 mio. kr. i 2020 og 31,1 mio. kr. i 2021.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af au-
gust 2018. Bevillingen forhøjes med 13,6 mio. kr. i 2019, 8,7 mio. kr. i 2020, 6,7 mio. kr. i 2021,
6,3 mio. kr. i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 3,6 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025, mens bevil-
lingen reduceres med 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem. Der er afsat bevilling til merudgifter
vedrørende udvikling og tilpasning af it-systemer. Der er endvidere afsat bevilling til omkost-
ninger forbundet med den løbende drift af systemerne samt til renter og afskrivninger mv.

Som følge af udskudt ikrafttræden af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet be-
skæftigelsesindsats af august 2018 til januar 2020 er bevillingen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2019
og forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2021 samt 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 på grund af
forskydninger i afskrivninger på IT-udviklingsprojekter.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk
Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbe-
talinger af november 2018 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2020-2022 og 0,1 mio.
kr. årligt i 2023-2024.

Som følge af implementering og tilslutning til EESSI (Electronic Exchange of Social Security
Information) i Udbetaling Danmark er bevillingen på finansloven for 2020 reduceret med 1,5
mio. kr. i 2020.

Kontoen er reduceret med 8,0 mio. kr. i 2021, 8,3 mio. kr. i 2022, 8,5 mio. kr. i 2023 og 8,8
mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf.
Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om finansloven for 2020 af december 2019.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1482
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| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2021, 0,2
| mio. kr. årligt i 2022-2026 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er kontoen opjusteret med 0,2 mio. kr.
| årligt i 2021-2026 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til at it-understøtte overførsel af op-
| lysninger til brug for anciennitetsberegninger.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2021
| til oprettelse af en ny fraværskode til Det Fælles Datagrundlag (DFDG).

20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)
Der er afsat bevilling til den danske implementering af EU-forordning nr. 987/2009 om det

fælleseuropæiske it-projekt Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). For-
målet med EESSI-projektet er et tættere og mere effektivt samarbejde mellem de sociale sik-
ringsinstitutioner i EU med henblik på at understøtte arbejdskraftens frie bevægelighed.

EESSI-projektet indebærer, at alle ansøgninger, afgørelser mv., som indgår i sagsbehandlin-
gen inden for områderne sundhed, pension, arbejdsløshed, sygedagpenge, arbejdsskade og fami-
lieydelse, skal kunne udveksles elektronisk mellem sociale sikringsinstitutioner i EU. EESSI har
således til formål at koordinere og ensarte udvekslingen af data, der i dag foregår i papirform.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager det nationale systemejerskab for
EESSI i Danmark og er som led i den danske implementering af EU-forordningen ansvarlig for
udvikling, implementering og drift af et nationalt knudepunkt og et sagsbehandlingssystem, der
muliggør afsendelse og modtagelse af data mellem landene.

Der er på den baggrund afsat bevilling i perioden 2018-2027 til styrelsens varetagelse af disse
opgaver. Bevillingen kan anvendes til omkostninger forbundet med udviklingen og implemente-
ringen af applikationerne. Der er endvidere afsat bevilling til løbende drift og vedligehold, her-
under licenser, afskrivninger og ekstern bistand mv.

I 2018 udgør bevillingen 10,0 mio. kr., jf. akt. 95 af 9. maj 2018.
I 2019 er der derudover afsat 13,0 mio. kr. i 2019, 7,2 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. årligt i

2021-2022, 6,9 mio. kr. årligt i 2023-2024, 6,7 mio. kr. i 2025, 6,3 mio. kr. i 2026 og 5,5 mio.
kr. i 2027.

Bevillingen er på finansloven for 2021 forhøjet med 6,8 mio. kr. i 2021 til finansiering af
meromkostninger som følge af nye forpligtelser i EESSI samarbejdet, idet ansvaret for sags-
håndteringssystemet RINA overdrages til nationalstaterne. Meromkostningerne hertil omfatter
bl.a. omkostninger til hjemtagelse, etablering af udviklings- og testmiljøer samt drift og vedlige-
holdelse mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings indtægtsdækkede virksom-

hed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres aktiviteter, der er en udløber af styrelsens
ordinære aktiviteter vedrørende Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Aktiviteterne omfatter udvikling, drifts- og supportydelser mv., som styrelsen leverer i for-
bindelse med de berørte danske myndigheders tilkobling til det nationale EESSI-knudepunkt og
sagsbehandlingssystem. Ydelserne kan bl.a. omfatte hosting, drift, vedligeholdelse, tilpasning og
udvikling samt support, systemforvaltning og omkostninger til licenser mv.

Ydelserne prisfastsættes til kostpris.
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17.46.74. Jobrotation (Lovbunden)
Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i
fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning, jf. §§ 149-153 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lovbunden
bevilling. Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcentret, når
en beskæftiget, som ikke har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles
med en kandidatuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år
(dvs. uddannelsen er forældet), deltager i efteruddannelse, og der samtidig ansættes en vikar.

Personer, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtagere, kontanthjælps- eller
uddannelseshjælpsmodtagere eller overgangsydelsesmodtager, som ikke er omfattet af introduk-
tionsprogrammet, jf. § 6, nr. 1-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer, der modtager
sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb, og som ikke er i job eller driver selvstændig virk-
somhed, og personer i ressourceforløb og ledighedsydelsesmodtagere, jf. § 6, nr. 6-9, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-
met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og som modtager selvforsørgelses-
eller hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan ligeledes ansættes som vikar.

En person, der ansættes som vikar, skal ved ansættelsen have en forudgående ledighedsperi-
ode med visse forsørgelsesydelser mv. på mindst 6 måneder.
Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, jf. § 151, stk. 6, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til
vikarens løn.
Jobrotationsydelsen pr. time, hvor en ansat deltager i efteruddannelse, og der samtidig er ansat
en vikar, svarer til højeste dagpenge plus 60 pct. og reguleres årligt d. 1. januar med satsregule-
ringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Den aktuelle sats findes på www.star.dk.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes
jobrotationsordningen.

Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for ledige afkortes fra 12 måneder
til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måneder.
Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra de
tidligere 100 pct. Endelig afskaffes muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med
ansættelse af jobrotationsvikarer i jobrotationsforløb permanent. Det indebærer, at jobrotations-
ydelse ikke kan bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale,
der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold
til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på
arbejdsgiverens virksomhed.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af au-
gust 2018 udvides jobrotationsordningen fra 1. januar 2020, så også ledighedsydelsesmodtagere,
personer i ressourceforløb, samt personer i jobafklaringsforløb og sygedagpengemodtagere, der
ikke er i job eller driver selvstændig virksomhed, fremover kan ansættes som jobrotationsvikarer.
De øvrige betingelser for jobrotation skal være opfyldt. Ansættelsen sker på almindelige løn- og
ansættelsesforhold. Der er eksempelvis ikke mulighed for ved lønfastsættelsen at tage hensyn til
personens nedsatte arbejdsevne, herunder nedsat arbejdsintensitet.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
|  På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

http://www.star.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 56,2 38,1 119,3 95,8 108,1 88,3 74,8
10. Jobrotation

Udgift ................................................... 56,2 31,7 61,3 71,8 84,1 64,3 50,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 56,2 31,7 61,3 71,8 84,1 64,3 50,8

20. Jobrotation til særlige grupper
med videregående uddannelse
Udgift ................................................... - 6,4 58,0 24,0 24,0 24,0 24,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 6,4 58,0 24,0 24,0 24,0 24,0

10. Jobrotation
I medfør af § 201 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 60 pct. af kom-

munens udgifter til arbejdsgivere, der ansætter en jobrotationsvikar efter §§ 149-153.
Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.
|  I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 20,9 mio. kr. 2021,
| 33,2 mio. kr. i 2022, 13,4 mio. kr. i 2023 og nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2024. Som følge af
| Aftale mellem regeringen og aftalepartierne bag beskæftigelsesreformen (Socialdemokraterne,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti) om en styrket op-
| kvalificering af juni 2020 er bevillingen opjusteret med 13,5 mio. kr. 2021, 26,9 mio. kr. i 2022
| og 13,5 mio. kr. i 2023.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
| hedslisten og Alternativet om stimuli og grøn genopretning af december 2020 er bevillingen
| opjusteret med 7,5 mio. kr. i 2021 og 6,4 mio. kr. i 2022.

| Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.

20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
Som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i
fremtiden af juni 2006 er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregå-
ende uddannelse. Fra og med 2019 er bevillingen opført på finansloven som en lovbunden be-
villing.

Fra og med 2020 fremgår ordningen af §§ 149-153 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Formålet med ordningen er at give offentlige og private arbejdsgivere ret til en jobrotations-

ydelse, når beskæftigede med videregående uddannelse, som ikke kan sidestilles med eller over-
stiger en kandidatuddannelse, dvs. beskæftigede med en kortere eller mellemlang videregående

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Antal helårspersoner ..........| 2,7| 2,6| 0,9| 0,4| 0,2| 0,3| 0,3| 0,4| 0,3| 0,2
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statens andel i året (mio. kr.)| 897| 242| 66| 59| 33| 61| 72| 84| 64| 51
| III.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| -| 102| 120| 140| 107| 85
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uddannelse (KVU og MVU), deltager i efteruddannelse og der samtidig ansættes en ledig som
vikar. Der gælder de samme betingelser, som i øvrigt gælder for jobrotation, bl.a. skal vikaren
opfylde de samme betingelser om forudgående ledighed/ydelsesperiode, jf. beskrivelsen ovenfor
under hovedkontoteksten.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende V-regering og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og

kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-

dikale Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde af august 2017.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om

et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-

kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde
parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte
boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

På kontoen optages tilbageløb fra tilsagn afgivet før 1. januar 2019. Bevillingen er med fi-
nansloven for 2019 flyttet til § 17.46.74.20. Jobrotation til særlige grupper med videregående
uddannelse.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner .......... 0,6 0,3 0,3 0,5 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) 133 -13 -13 12 6 58 24 24 24 24

III. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 97 40 40 40 40

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til, at der kan overføres op til 1 mio. kr. i 2019 og 0,4
mio. kr. i 2020 til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgif-
ter. Heraf kan 2/3 anvendes til løn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 11,2 -17,8 - - - - -
10. Jobrotation til særlige grupper

med videregående uddannelse
Udgift ................................................... 11,2 -17,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 9,1 -17,8 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 404,9
I alt .................................................................................................................................. 404,9

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
Der henvises til bemærkninger under hovedkontoen.

17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelser (tekstanm. 167) (Reservationsbev.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 19,3 - - - - -
20. Nye muligheder for jobrotation

Udgift ................................................... - 19,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 19,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -

Aktivitetsoversigt
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Aktivitet (1.000)
Antal helårspersoner............ 1,2 0,6 0,3 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Ressourceforbrug (2020-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) 469 130 -13 -13 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

III. Ressourceforbrug (2020-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

20. Nye muligheder for jobrotation
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 6,1 0,0 - - - - -
10. Implementering af rehabilite-
 ringsteam

Udgift ................................................... -0,5 -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,3 -0,1 - - - - -

30. Håndholdt indsats i ressource-
 forløb

Udgift ................................................... 6,6 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 0,6 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5,5 -0,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,6
I alt .................................................................................................................................. 4,6
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 4,6 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 3,0 mio. kr. på under-
konto 10. og 1,6 mio. kr. på underkonto 30.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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10. Implementering af rehabiliteringsteam
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Håndholdt indsats i ressourceforløb
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.47. Løntilskud
Bevillingerne under aktivitetsområde § 17.47. Løntilskud omfatter statslige udgifter til refu-

sion af kommunernes udgifter til løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
og kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. De statslige udgifter til re-
fusion af kommunernes øvrige beskæftigelsesindsats er opført på aktivitetsområde § 17.46. Aktiv
beskæftigelsesindsats.

17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)
På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskudsjob hos of-

fentlige og private arbejdsgivere, inklusive løntilskud ved ansættelse af forsikrede personer med
handicap i løntilskudsjob. Indtil finanslov for 2016 blev statens refusionsudgifter ved ansættelse
af forsikrede ledige opført på § 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.

Efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 548 af 7. maj 2019 med
senere ændringer (herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), kan kommunen give tilbud om
ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet
af lovens § 6, nr. 1 (dagpengemodtagere). Tilbuddet gives med henblik på oplæring og genop-
træning af personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., jf. LBK nr. 108
af 3. februar 2020 (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.) kan nyud-
dannede personer med handicap, som er medlem af en arbejdsløshedskasse, der har gennemført
en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløs-
hedskasse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som ikke har opnået ansættelse op til 2
år efter uddannelsens afslutning og mangler erhvervserfaring inden for det område, som uddan-
nelsen kvalificerer til, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejds-
givere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4
uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om

forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem den davæ-
rende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætteriniti-
ativer af november 2017.

Forsøg med forenkling af voksenlærlingeordningen fra april-december 2018, jf. akt 73 af 21.
marts 2018, som medfører afløbsudgifter af forsøget i 2019-2020.

Udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigel-
sesindsats af august 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er bevillingen nedjusteret med
0,2 mio. kr. i 2022.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige vedrørende perioden
før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien, jf. lovforslag om ændring af lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

De aktuelle satser findes på www.star.dk.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209082
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/108
http://www.star.dk
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| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022.
| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 92,9 94,5 82,2 105,6 105,0 104,1 105,1
10. Løntilskud ved ansættelse af for-

sikrede ledige med 80 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

15. Løntilskud ved ansættelse af for-
sikrede ledige med 40 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 9,0 9,3 8,0 10,4 10,3 10,2 10,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 9,0 9,3 8,0 10,4 10,3 10,2 10,3

20. Løntilskud ved ansættelse af for-
sikrede ledige med 30 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 40,7 40,6 36,0 45,3 45,1 44,7 45,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 40,7 40,6 36,0 45,3 45,1 44,7 45,1

25. Løntilskud ved ansættelse af for-
sikrede ledige med 20 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 43,0 44,4 38,0 49,6 49,3 48,9 49,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 43,0 44,4 38,0 49,6 49,3 48,9 49,4

10. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud
ved ansættelse af forsikrede ledige.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige ar-
bejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

Aktivitetsoversigt 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet 
Helårspersoner ........................... - 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Hos offentlige arbejdsgivere ...... - 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Hos private arbejdsgivere .......... - 2 2 2 1 1 2 1 1 1

I. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) ... - 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
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15. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud
ved ansættelse af forsikrede ledige.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,4 mio. kr. 2021,
| 0,9 mio. kr. i 2022, 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio.
| kr. i 2023 samt opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022
| og 0,3 mio. kr. årligt i 2023-2024.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige ar-
| bejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

20. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud
ved ansættelse af forsikrede ledige.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er bevillingen nedjusteret med
0,1 mio. kr. i 2022.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,4 mio. kr. 2021,
| 3,7 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovsforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 4,8 mio. kr. i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio.
| kr. i 2023 samt opjusteret med 0,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022,
| 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024.

| Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige ar-
| bejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ..........................| -| 0,2| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| Hos offentlige arbejdsgivere.....| -| 0,1| 0,1| 0,0| 0,0| 0,0| 0,1| 0,0| 0,0| 0,0
| Hos private arbejdsgivere .........| -| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.) ....| -| 36| 30| 24| 24| 20| 26| 26| 26| 26

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner i alt ...................| -| 1,2| 1,0| 0,8| 0,7| 0,7| 0,8| 0,8| 0,8| 0,8
| Hos offentlige arbejdsgivere...........................................| -| 0,5| 0,4| 0,3| 0,3| 0,2| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3
| Hos private arbejdsgivere .........| -| 0,7| 0,6| 0,5| 0,5| 0,4| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.) ....| -| 224| 179| 144| 141| 122| 151| 150| 149| 150
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25. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-

fattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder
løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om styrket opkvalificering af juni 2020 er bevillingen nedjusteret med
0,1 mio. kr. i 2022.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 6,8 mio. kr. 2021,
| 4,0 mio. kr. i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023 og 0,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovsforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 5,2 mio. kr. i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio.
| kr. i 2023 samt opjusteret med 0,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,4 mio. kr. årligt
| i 2022-2023 og 1,2 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.51.10. Forsikrede ledige hos offentlige ar-
| bejdsgivere og § 17.46.51.20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere.

17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere
m.fl. (Lovbunden)

På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
m.fl. i løntilskudsjob.

Efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-
sættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af
lovens § 6, nr. 2-5 og nr. 12. Tilbuddet gives med henblik på oplæring og genoptræning af per-
sonens faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Tilbud i medfør af kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan dog ikke gives til
uddannelseshjælpsmodtagere m.fl., der er omfattet af lovens § 6, nr. 4, som er åbenlyst uddan-
nelsesparate.

I medfør af kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan nyuddannede
personer med handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som har gennemført
en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, der kan berettige til optagelse i en arbejdsløs-
hedskasse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som ikke har opnået ansættelse op til 2
år efter uddannelsens afslutning og mangler erhvervserfaring inden for det område, som uddan-
nelsen kvalificerer til, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejds-
givere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Staten giver forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40
pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner i alt ...................| -| 1,7| 1,4| 1,3| 1,1| 1,1| 1,4| 1,4| 1,4| 1,4
| Hos offentlige arbejdsgivere .....| -| 0,7| 0,7| 0,5| 0,4| 0,4| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5
| Hos private arbejdsgivere .........| -| 1,0| 0,9| 0,7| 0,7| 0,7| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl) .....
| Offentlige udgifter (mio. kr.) ....| -| 309| 252| 228| 231| 194| 248| 247| 245| 247
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Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.

Aftale mellem den daværende V-regering og KL om bedre rammer for at modtage og inte-
grere flygtninge af marts 2016.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socia-
listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse
og job af oktober 2017, hvor der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Udskudt ikrafttrædelse af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigel-
sesindsats af august 2018.

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om et
nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
m.fl. vedrørende perioden før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
De aktuelle satser findes på www.star.dk.

| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022.
| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 53,7 49,8 39,8 37,4 37,5 38,5 38,9
10. Løntilskud ved ansættelse af

kontant- og uddannelseshjælp-
modtagere m.fl. med 80 pct. re-

 fusion
Udgift ................................................... 1,5 1,3 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,5 1,3 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0

15. Løntilskud ved ansættelse af
kontant- og uddannelseshjælp-
modtagere m.fl. med 40 pct. re-

 fusion
Udgift ................................................... 6,7 6,9 6,7 5,2 5,2 5,3 5,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6,7 6,9 6,7 5,2 5,2 5,3 5,4

20. Løntilskud ved ansættelse af
kontant- og uddannelseshjælp-
modtagere m.fl. med 30 pct. re-

 fusion
Udgift ................................................... 7,5 7,2 5,8 5,5 5,4 5,6 5,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 7,5 7,2 5,8 5,5 5,4 5,6 5,6

25. Løntilskud ved ansættelse af
kontant- og uddannelseshjælp-
modtagere m.fl. med 20 pct. re-

 fusion
Udgift ................................................... 38,0 34,4 26,5 25,8 25,9 26,6 26,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 38,0 34,4 26,5 25,8 25,9 26,6 26,9

http://www.star.dk
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10. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 80 pct.
refusion

Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet
af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud
ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021 som
| følge af et ændret ledighedsskøn. Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk
| Redegørelse i december 2020 til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i
| 2022.

15. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 40 pct.
refusion

Staten giver 40 pct. refusion af kommunerens udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet Aftale
om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud ved
ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,3 mio. kr. i 2021,
| 0,2 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med i alt 0,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,1 mio. kr. i 2022 og opjusteret
| med 0,1 mio. kr. i 2024.

20. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 30 pct.
refusion

Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af
Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder løntilskud
ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,2
| mio. kr. i 2022 og opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af et ændret ledighedsskøn. Den
| gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020 til 126.200
| fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022.

Aktivitetsoversigt 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Helårspersoner .......................... - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

II. Ressourceforbrug (2021-pl) .....
Offentlige udgifter (mio. kr.) .... - 2 2 2 2 1 1 1 1 1

| Aktivitetsoversigt 
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .........................| -| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)......
| Offentlige udgifter (mio. kr.) ....| -| 18| 17| 18| 18| 17| 13| 13| 13| 13
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25. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl. med 20 pct.
refusion

Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-
fattet af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder
løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,7 mio. kr. i 2021,
| 0,8 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med i alt 0,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021 er bevillingen ned-
| justeret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022.
| Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i december 2020
| til 126.200 fuldtidspersoner i 2021 og 119.400 fuldtidspersoner i 2022. Som følge af det ændrede
| ledighedsskøn er bevillingen nedjusteret med 1,6 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022, 0,1 mio.
| kr. i 2023 og opjusteret med 0,6 mio. kr. i 2024.

17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (tekstanm. 126) (Lovbun-
den)

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til løntilskud ved ansættelse af revalidender
(herunder forrevalidender), personer i ressource- og jobafklaringsforløb samt modtagere af syge-
dagpenge i løntilskudsjob.

Efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-
sættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af
lovens § 6, nr. 6-8 og nr. 10-11. Tilbuddet gives med henblik på oplæring og genoptræning af
faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Tilbud i medfør af kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan dog ikke gives til
sygemeldte på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, der er omfattet af lovens § 6, nr. 6 og
7, og som er i job eller driver selvstændig virksomhed.

Udgifter til løntilskud vedrørende førtidspensionister i ressourceforløb, der modtager tilbud
efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, afholdes på § 17.54.06. Skånejob.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4
uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om

forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen fra Aftale mellem den davæ-
rende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætteriniti-
ativer af november 2017.

| Aktivitetsoversigt 
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ..........................| -| 0,2| 0,2| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl) .....
| Offentlige udgifter (mio. kr.) ....| -| 37| 27| 26| 25| 20| 18| 18| 19| 19

| Aktivitetsoversigt 
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ..........................| -| 1,7| 1,4| 1,2| 1,0| 0,8| 0,7| 0,7| 0,8| 0,8
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.) ....| -| 298| 244| 202| 179| 136| 129| 129| 133| 134
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Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.

Eventuelle afløb mv. til løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. vedrørende perioden
før 2016 optages på § 17.31.41.20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
De aktuelle satser findes på www.star.dk.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 12,0 11,2 8,3 7,6 7,0 6,6 6,2
10. Løntilskud til revalidender med

80 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,1 0,1 0,1 - - - -

15. Løntilskud til revalidender med
40 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

20. Løntilskud til revalidender med
30 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

25. Løntilskud til revalidender med
20 pct. refusion
Udgift ................................................... 8,7 7,9 4,3 3,6 3,2 2,8 2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 8,7 7,9 4,3 3,6 3,2 2,8 2,4

30. Løntilskud til personer i ressour-
ce- og jobafklaringsforløb med
80 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -

35. Løntilskud til personer i ressour-
ce- og jobafklaringsforløb med
40 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,0 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1

40. Løntilskud til personer i ressour-
ce- og jobafklaringsforløb med
30 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

45. Løntilskud til personer i ressour-
ce- og jobafklaringsforløb med
20 pct. refusion
Udgift ................................................... 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

50. Løntilskud til modtagere af sy-
gedagpenge med 80 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -

http://www.star.dk
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55. Løntilskud til modtagere af sy-
gedagpenge med 40 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

60. Løntilskud til modtagere af sy-
gedagpenge med 30 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

65. Løntilskud til modtagere af sy-
gedagpenge med 20 pct. refu-

 sion
Udgift ................................................... 0,3 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,3 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Løntilskud til revalidender med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65
pct. refusion.

15. Løntilskud til revalidender med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65
pct. refusion.

20. Løntilskud til revalidender med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Helårspersoner .................... - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Helårspersoner .................... - 2 3 3 3 1 2 2 2 2

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 1 1 1 1 0 0 0 0 0
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Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65
pct. refusion.

25. Løntilskud til revalidender med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-

fattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar
2015, herunder løntilskud ved ansættelse af revalidender.

| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2024.

| Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.54.01.50. Løntilskud til revalidender med 65
| pct. refusion

30. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i
ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

35. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Helårspersoner .................... - 7 2 5 5 3 3 3 2 2

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 2 1 1 1 1 1 0 0 0

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| -| 0,2| 0,2| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 54| 54| 44| 41| 22| 18| 16| 14| 12

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet 
Helårspersoner .................... - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i
ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

40. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i
ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

45. Løntilskud til personer i ressource- og jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-

fattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar
2015, herunder løntilskud ved ansættelse af personer i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.80. Refusion af løntilskud til personer i
ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

50. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af syge-
dagpenge.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet 
Helårspersoner .................... - 0 0 0 2 0 1 1 1 1

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet 
Helårspersoner .................... - 0 4 2 2 2 2 2 2 2

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 0,0 1,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet 
Helårspersoner .................... - 16 22 22 56 58 58 58 58 58

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 7,5- 10,0 9,8 9,1 9,4 10,1 10,1 10,1 10,1

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet           
Helårspersoner .................... - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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55. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises ti l § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af syge-
dagpenge.

60. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter fra uge 27-52 med ydelser omfattet

af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015,
herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af syge-
dagpenge.

65. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra og med 53. uge med ydelser om-

fattet af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar
2015, herunder løntilskud ved ansættelse af sygedagpengemodtagere.

Bemærkninger: Vedrørende aktivitet og udgifter før 2016 henvises til § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af syge-
dagpenge.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet           
Helårspersoner .................... - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet           
Helårspersoner .................... - 0 0 0 0 0 10 10 10 10

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 0 0,3 0,4 0,6 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2024

I. Aktivitet
Helårspersoner .................... - 0 0 20 30 30 30 30 30 30

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - 0,3 3,6 1,44 5,7 6,6 5,1 5,1 5,1 5,1
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17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige

øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede
grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitik-
ken.

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... -0,9 - - - - - -
10. Bekæmpelse af ungeledighed

Udgift ................................................... -0,9 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,9 - - - - - -

10. Bekæmpelse af ungeledighed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst-
anm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug
for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre
særlige indsatser for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder
personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk
baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at
personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 19,6 0,9 2,3 0,3 0,3 0,4 11,6
10. Særlige indsatser
 Udgift ................................................... 19,6 0,9 2,3 0,3 0,3 0,4 11,6

22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,8 1,8 6,1 - - - 2,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 13,0 -1,7 -2,7 -0,5 -0,5 -0,4 6,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - -1,9 - - - 2,3
Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
på 0,8 mio. kr. 

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 31,1
I alt .................................................................................................................................. 31,1

10. Særlige indsatser
Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.
Bevillingen var oprindeligt afsat på § 17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder. Satspulje-

partierne har besluttet, at midlernes anvendelse fra 2006 og frem afsættes til særlige indsatser for
de målgrupper, som overordnet er de samme som i de oprindelige forudsætninger for tilskud til
formidlingsenheder, dvs. primært mennesker, der har en risiko for udstødning af arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder
personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk
baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs-
og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afhol-
des udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand,
processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører og virksomheder.
I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til

flerårige dispositioner.
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret ar-
bejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 reduceres bevillingen med
2,2 mio. kr. i 2020, 7,0 mio. kr. i 2021 og 9,2 mio. kr. i 2022.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af
august 2018 er kontoen på finansloven for 2020 reduceret med 6,9 mio. kr. i 2023.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 11,1 mio. kr. i 2023 og 10,9
| mio. kr. 2024 som følge af ændret udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Af-
| tale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
| om finansloven for 2020 af december 2019.
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17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen. 

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 4,4 0,3 - - - - -
20. Fritidsjobambassadører til unge

fra udsatte boligområder
Udgift ................................................... 4,4 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,4 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5

20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.49.25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme motion og idræt for alle al-

dersgrupper, som et led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

II. Ressourceforbrug (2020-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 17 43 34 34 33 2 0 0 19 30

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 6,8 3,3 6,3 6,3 - -
10. Motion og fællesskab på recept

Udgift ................................................... - 6,8 3,3 6,3 6,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 6,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 2,8 5,8 5,8 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Motion og fællesskab på recept
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 6,8 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020 og 6,8
mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Af puljen kan der ydes tilskud til idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og
sundhed - "Motion og fællesskab på recept".

Formålet med puljen er, at borgere styrker deres fysiske og mentale sundhed samt oplever
positive beskæftigelsesresultater som følge af brug af idrætsaktiviteter som led i en sundheds-,
beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter
til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informations-
virksomhed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen kan søges af regioner, kommuner, foreninger og virksomheder.
Målgruppen er udsatte borgere, der er i særlig risiko for udvikling af sygdom, herunder ledige

og borgere, der er i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.
Målgruppen er herudover borgere, hvor fysisk aktivitet bidrager til opfølgning på et behand-

lings- og rehabiliteringsforløb, herunder med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Med projekterne udvikles der forskellige samarbejdsmodeller, inden for hvilke der samar-

bejdes om at skabe sammenhængende forløb og udvikle idrætsindsatser, hvor udsatte borgere
guides til idrætsaktiviteter som en del af en sundhedsindsats, beskæftigelsesfremmende og/eller
fastholdelsesfremmende indsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.



238 § 17.49.25.10.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2023 som følge af udmøntning
af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere (tekstanm. 167) (Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer til at sikre opkvalificering af iværksættere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 15,3 - - -
10. Kompetenceløft til iværksættere

Udgift ................................................... - - - 15,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 15,2 - - -

10. Kompetenceløft til iværksættere
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 er kontoen
forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2020 og 15,3 mio. kr. i 2021 til en pulje, der skal sikre opkvalificering
af iværksættere, hvor der er behov. Den endelige udmøntning af puljen vil blive drøftet med af-
talepartierne senest i september 2020.

Tilskud kan gives som tilsagn.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.49.27. Graduate-programmer til nyuddannede (tekstanm. 115) (Reservations-
bev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer til at imødegå de udfordringer, nyuddannede
oplever i overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. i 2021 til § 17.41.01. Sty-

relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ordnin-
gen. Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en
intern statslig overførsel.

http://www.star.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,2 - - -
10. Graduate-programmer til nyud-
 dannede

Udgift ................................................... - - - 10,2 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 10,1 - - -

10. Graduate-programmer til nyuddannede
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ekstraordinært løft af ledige af juni 2020 afsættes 10,2
mio. i 2021 til graduate-programmer, der skal sluse nyuddannede kvalificerede ledige ind i små-
og mellemstore virksomheder.

Nyuddannede er blandt de grupper på arbejdsmarkedet, som er særligt udsatte i krisetider,
bl.a. fordi de har mindre erhvervserfaring. Den høje ledighed, der er fulgt af corona-krisen, for-
ventes at forstærke de udfordringer, som dimittenderne oplever i overgangen fra uddannelse til
arbejdsmarkedet.

Tilskud kan gives som tilsagn.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. i 2021 til § 17.41.01. Sty-

relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ordnin-
gen. Heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en
intern statslig overførsel.
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Fastholdelse
Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.41.01. Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.51. Fællesudgifter

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 115) (Reservations-
bev.)

Som følge af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni
2006 var Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tidl. Forebyggelsesfonden) oprettet med en
kapital på 3 mia. kr.

Fondens midler anvendtes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejds-
markedet.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finanslo-
ven for 2012 af november 2011 gennemføres en målretning af Fonden for Forebyggelse og
Fastholdelse, hvilket indebar en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 14,0 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 20,9 - - - - - -
10. Fonden for Forebyggelse og
 Fastholdelse

Udgift ................................................... 14,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,4 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 14,5 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 - - - - - -
Indtægt ................................................ 20,9 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 20,9 - - - - - -
Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01.
Driftsbudget under § 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der overføres midler til dækning af fondens ud-
delinger mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der er indarbejdet
interne statslige overførsler til § 17.21.02.20. Dansk Center for Nanosikkerhed i 2018 på 10,0 mio. kr. Der er indarbejdet
interne statslige overførsler til § 17.21.03.10. Drift af videncenter for Arbejdsmiljø på 4,5 mio. kr. i 2018.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 484,8
I alt .................................................................................................................................. 484,8
Bemærkninger: Beholdningen er fordelt med 477,1 mio. kr. på underkonto 10. og 7,7 mio. kr. vedrørende det tidligere
sekretariat.
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10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som følge af trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse

af oktober 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 12,5 mio. kr. i 2018 og 25,0 mio. kr. årligt
i perioden 2019-2021.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 10,3 13,4 25,6 25,6 - - -
10. Sporskifteindsats

Udgift ................................................... 10,3 13,4 25,6 25,6 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,1 0,4 3,0 3,8 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,5 0,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,6 12,4 22,6 21,8 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,1
I alt .................................................................................................................................. 14,1

10. Sporskifteindsats
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og arbejdsmarkedets parter om

en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 er der på fi-
nansloven for 2018 afsat 12,5 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. årligt i årene 2019-2021.

Sporskifteindsatsen skal give mulighed for, at medarbejdere, der er i risiko for at blive ned-
slidte eller er nedslidte, kan skifte job eller branche, så medarbejderne kan fastholdes på ar-
bejdsmarkedet i en funktion, som ikke er nedslidende - enten inden for samme branche, men med
andre arbejdsopgaver eller inden for en ny branche. Indsatsen er målrettet medarbejdere, der er i
risiko for at blive nedslidt på grund af psykisk eller fysisk belastende arbejde.

Tilskudsmodtagere er arbejdspladser inden for udvalgte nedslidningstruede brancher.
Der er afsat bevilling til administration af ordningen på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-

marked og Rekruttering.
Bevillingen kan desuden anvendes til køb af ekstern evaluering.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
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De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (Re-
servationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti om finansloven for
2018 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til en pulje til ned-
bringelse af sygefravær i ældreplejen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 9,5 19,8 20,5 18,4 - - -
10. Pulje til nedbringelse af sygefra-

vær i ældreplejen
Udgift ................................................... 9,5 19,8 20,5 18,4 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 1,0 0,5 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 9,5 19,1 19,5 17,9 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
Som følge af udmøntningen af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk

Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 20,0
mio. kr. årligt fra 2019-2021 til en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Puljen har til formål at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i æl-
dreplejen.

Tilskudsmodtagere er kommuner, der kan søge om tilskud til at iværksætte nye initiativer
med henblik på systematisk at nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Der nedsættes en følgegruppe, der skal fastsætte nærmere kriterier for tilskudsberettigede
aktiviteter mv. Projekter, der får tilskud fra puljen, vil skulle indsende årlige delevalueringer og
en endelig evaluering af projektet til følgegruppen, som gør status over de støttede projekter.

I foråret 2022 udarbejder følgegruppen en samlet opfølgning samt inspirationsmateriale på
baggrund af erfaringerne fra de støttede projekter, som sendes til samtlige kommuner.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr.

årligt i 2019-2021 til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering til administration af ordningen. Heraf kan op til 2/3 anvendes
til lønsum.

http://www.star.dk
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Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, evaluering, konsulentbistand mv.

Til administration af puljen afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2019-2021.
Kontoen er reduceret med 2,3 mio. kr. i 2021 som følge af udmøntning af besparelse på

statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes

tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og Udviklingscenter for Beskæftigelse på særlige vil-
kår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i ét center.

Cabi er en selvejende institution, der arbejder med vidensopsamling, formidling, information
samt metode- og organisationsudvikling.

I 2008 blev Det Nationale Netværk af virksomhedsledere knyttet til Cabi som en del af
centrets repræsentantskab. I 2013 fusionerede Cabi med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar
(VINSA) og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). I
2018 blev henholdsvis VFSA og Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst nedlagt og samlet
i et nyt råd: Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål i perioden 2018-2021.

Cabi's arbejde har fokus på den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked.
Cabi's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige ar-

bejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære
metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.

Cabi kan som følge af at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.
Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der aftalt en videreførelse
af den eksisterende driftsstøtte til Cabi, samt en bevilling vedrørende en indsats, der skal hjælpe
veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne. Her-
under er der afsat midler til en CV-Jobportal.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Cabi til § 08.21.20. Er-
hvervsstyrelsen.

BV 2.6.8.4 Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og
indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virk-
somhed. Cabi skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægts-
dækkede virksomhed, der indgår som en del af Cabis årsrapport.

BV 2.10.2 Cabi er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af
indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

http://www.star.dk
http://www.cabiweb.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 19,6 19,7 20,0 17,7 17,7 17,5 13,1
10. Cabi

Udgift ................................................... 17,6 17,8 18,0 17,7 17,7 17,5 13,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,6 17,8 18,0 17,6 17,6 17,4 13,0

20. Cabi indsats for veteraner samt
jobportal i forhold til det rum-

 melige arbejdsmarked
Udgift ................................................... 2,0 1,9 2,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,8 1,9 1,8 - - - -
Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og
personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Cabi. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets
cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. Der kan i perioden 2018-2021
afholdes udgifter fra § 17.51.11.10. Cabi til Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål under Erhvervsministeriet.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 0,3 mio. kr. på underkonto 20.

10. Cabi
Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive

beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked samt til at gennemføre og indgå i projekter
og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Be-
villingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i Cabi.

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 8,4 mio. kr. i
2017 og 2018 samt 6,4 mio. kr. årligt i 2019-2020 til en videreførelse af den eksisterende
driftsstøtte til Cabi.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til
at videreføre initiativet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 17,7 mio. kr. i hvert
| af årene 2021-2022, 17,5 mio. kr. i 2023 og 13,1 mio. kr. i 2024.
| Kontoen er forhøjet med 9,3 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022, 9,1 mio. kr. i 2023 og
| 8,9 mio. kr. i 2024 som følge af ændret udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug,

| BV 2.10.5.| Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. årligt til § 17.41.01.
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
| ningen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op
| til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig
| overførsel.
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| jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alterna-
| tivet om finansloven for 2020 af december 2019.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance
| om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
| for 2021-2024 af november 2020 er bevillingen opjusteret med 8,4 mio. kr. i hvert af årene
| 2021-2023 og 4,2 mio. kr. i 2024.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til betaling for økonomiservice og systemydelser til
§ 07.13.01.10. Statens Administration.

20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 10,3 10,5 10,6 10,6 5,3 - -
10. Styrket indsats for unge udvik-
 lingshæmmede

Udgift ................................................... 10,3 10,5 10,6 10,6 5,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,3 10,5 10,6 10,1 5,3 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede
Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet og

at vise, at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle
andre. Projektet skal vise forskellige typer af job, som mennesker med udviklingshæmning kan
mestre, samt vise, hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller
forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med
det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede, f.eks.
gennem etablering af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informations-
indsats vedrørende unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan anvendes
til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfarings-
udveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virk-
somhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job
& Handicap.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,3 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr.
i 2019 til videreførelse af KLAP-projektet, der gennemføres i regi af Landsforeningen LEV.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2019, 10,5 mio. kr. i hvert af årene
2020 og 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022 til at videreføre initiativet.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

17.54. Støtte til særlige grupper mv.

17.54.06. Skånejob (Lovbunden)
På kontoen yder staten refusion ved ansættelse af førtidspensionister i løntilskudsjob.
Efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om an-

sættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af
lovens § 6, nr. 11.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 56,5 57,1 54,5 53,5 54,2 54,8 54,8
10. Skånejob

Udgift ................................................... 56,5 57,1 54,5 53,5 54,2 54,8 54,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 56,5 57,1 54,5 53,5 54,2 54,8 54,8

10. Skånejob
Personer, der er omfattet af § 6, nr. 11, kan af kommunen få tilbud om ansættelse med løn-

tilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud
til personerne med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med
henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for før-
tidspensionister før d.1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,1
| mio. kr. i 2022, 0,0 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte
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| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

| Aktivitetsoversigt

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap (Lovbunden)
I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., jf. LBK nr. 108 af 3. fe-

bruar 2020 med senere ændringer (herefter lov om kompensation til handicappede i erhverv) kan
kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det
formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer
uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige er-
hvervsdrivende med handicap, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og vi-
dereuddannelse inden for det pågældende erhverv samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.
Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.
Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.
På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,5 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 276,8 268,0 262,6 275,5 275,5 275,5 275,5
10. Personlig assistance til personer

med handicap i erhverv
Udgift ................................................... 275,0 267,0 261,0 274,1 274,1 274,1 274,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 275,0 267,0 261,0 274,1 274,1 274,1 274,1

20. Personlig assistance under efter-
 og videreuddannelse

Udgift ................................................... 1,8 1,0 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,8 1,0 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4

10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv
I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud

til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en
betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig
funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ... .......|  5,6| 4,2| 4,5| 4,2| 3,6| 4,0| 3,3| 3,3| 3,4| 3,4
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 77,7| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 136,2| 120,7| 107,7| 113,0| 111,3| 107,1| 108,4| 110,0| 109,8

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/108
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20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse
I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud

til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse,
og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det
pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm.
115) (Lovbunden)

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af juni 2006
er vedtaget lov om seniorjob af 20. december 2006, senest LBK nr. 1090 af 15. september 2015
af lov om seniorjob

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om
finansloven for 2013 af november 2012, hvorved der blev indført en overgangsordning for de
målgrupper, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af fremrykningen af den
gradvise forhøjelse af efterlønsalderen samt Aftale mellem den daværende SRSF-regering og
Enhedslisten om midlertidig arbejdsmarkedsydelse af maj 2013.

I forbindelse med udmøntningen af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af 22. oktober 2015 er der taget
stilling til, at timer på beskæftigelseskontoen skal opbruges, inden retten til seniorjob kan ind-
træde.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 414,4 420,7 302,5 183,0 150,1 125,5 105,5
10. Seniorjob for personer, som

højst har 5 år til efterlønsalderen
Udgift ................................................... 414,4 420,7 302,5 183,0 150,1 125,5 105,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 414,4 420,7 302,5 183,0 150,1 125,5 105,5

10. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen
Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mu-

lighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer med maksimalt 5 år tilbage før
de når efterlønsalderen, og som har opbrugt deres dagpengeret. De skal fortsat være medlem af
en a-kasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag kunne opfylde anciennitetskravet for ef-
terløn, når de når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som
andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes efter overenskomstmæssig løn på området.

Som følge af suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig su-
spension af G-dage, jf. lov nr. 274 af 26. marts 2020 er bevillingen nedjusteret med 4,8 mio. kr.
mio. kr. i 2021 og 4,1 mio. kr. i 2022.

Kommunerne får et statsligt tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seni-
orjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,8 mio. kr. i 2021,
| 0,9 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2021, er bevillingen ned-
| justeret med 0,6 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174209
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| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny midlertidig ar-
| bejdsfordeling på det private arbejdsmarked af august 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,1
| mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af mid-
| lertidig arbejdsfordelingsordning af november 2020 er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i
| 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023.

| Aktivitetsoversigt

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) (Lovbunden)
I henhold til lov om servicejob, jf. LBK nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er

der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om
ophævelse af lov om servicejob er servicejobordningen ophørt.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 6,5 4,4 6,0 3,7 2,8 2,8 2,8
10. Afløb på servicejob

Udgift ................................................... 6,5 4,4 6,0 3,7 2,8 2,8 2,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6,5 4,4 6,0 3,7 2,8 2,8 2,8

10. Afløb på servicejob
I henhold til lov om servicejob, jf. LBK nr. 36 af 22. januar 2001 med senere ændringer er

der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af
varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob er ser-
vicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob
efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte ser-
vicejob.

Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .....................| 3,6| 4,0| 4,0| 3,5| 2,8| 2,0| 1,2| 1,0| 0,8| 0,7
| II| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statens udgifter (mio. kr.) .| 551,2| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 1.650,2| 1.617,6| 1.223,7| 1.143,7| 821,7| 487,4| 399,7| 334,2| 281,0

Aktivitetsoversigt
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .................... 0,3 0,2 0,1 0,1 - - - - - -

II. Ressourceforbrug (2021-pl)
Statens andel i året (mio. kr.) 26 18 14 8 5 6 5 5 5 -

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=3542
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29424
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=3542
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29424
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17.54.30. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension (Lovbunden)
Kontoen omfatter hjælp til personer uden ret til social pension efter § 27 a i lov om aktiv

socialpolitik. Der ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om so-
cial pension, hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren er
berettiget til fuld førtidspension.

 Staten yder fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4
uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Eventuelle afløb mv. til hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension vedrørende perioden
før 2016 optages på § 17.31.41. 20. Afløb og efterbetalinger.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på arbejds-

markedet af juni 2017.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

| På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,0 pct. efter regulering som følge af obli-
| gatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 31,5 34,3 34,1 43,4 46,7 48,5 50,1
10. Hjælp til personer uden ret til

fuld førtidspension med 80 pct.
 refusion

Udgift ................................................... 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

15. Hjælp til personer uden ret til
fuld førtidspension med 40 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 2,9 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2,9 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

20. Hjælp til personer uden ret til
fuld førtidspension med 30 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 2,5 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2,5 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3

25. Hjælp til personer uden ret til
fuld førtidspension med 20 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 25,2 33,1 32,5 42,5 45,8 47,6 49,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 25,2 33,1 32,5 42,5 45,8 47,6 49,2
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10. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til
personer uden ret til fuld førtidspension.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i
| 2021-2024 som følge af nyt skøn. 

| Aktivitetsoversigt

15. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til
personer uden ret til fuld førtidspension.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i
| 2021-2024 som følge af nyt skøn. 

| Aktivitetsoversigt

20. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til
personer uden ret til fuld førtidspension.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i
| 2021-2024 som følge af nyt skøn. 

| Aktivitetsoversigt

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner ....................| -| 10| 10| 0| 0| 0| 4| 4| 4| 4
| II| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)
| -| 0,6| 0,4| 0,3| 0,2| 0,3| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2
| III.| Gns. enhedsomkostninger 
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000) ....................| -| 62| 61| 60| 59| 57| 55| 53| 51| 49

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner ....................| -| 40| 40| 20| 20| 30| 19| 19| 19| 19
| II| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.).| -| 2,5| 2,4| 1,3| 1,3| 1,5| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1
| III.| Gns. Enhedsomkostninger
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000) ....................| -| 62| 61| 60| 59| 57| 55| 53| 51| 49

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner ....................| -| 10| 40| 40| 30| 40| 19| 20| 20| 20
| II| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.).| -| 0,7| 2,2| 2,1| 1,8| 2,7| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1
| III.| Gns. Enhedsomkostninger
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000) ....................| -| 62| 61| 60| 59| 57| 55| 53| 51| 49



252 § 17.54.30.25.

25. Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder hjælp til
personer uden ret til fuld førtidspension.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. 2021, 5,3
| mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023 og 5,2 mio. kr. i 2024.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,1
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på finanslovforslaget for 2021.
| Som følge af nyt skøn, er bevillingen forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2021 og 5,4 mio. kr. årligt
| i 2022-2024.

| Aktivitetsoversigt

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv. (Lovbunden)
Efter § 27 i LBK nr. 981 af 23. september 2019 om aktiv socialpolitik ydes hjælp til personer,

der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, for at få kontanthjælp.
Kontoen omfatter endvidere § 29 i LBK nr. 981 af 23. september 2019 om aktiv socialpolitik

vedrørende løbende hjælp til visse persongrupper samt hjælp til personer, der tager fast bopæl
her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne eller Grønland efter § 27 b i lov om
aktiv socialpolitik som ændret ved lov nr. 1420 af 17. december 2019.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering og Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af
februar 2015 videreføres en del af bevillingen fra 2016 på hovedkonto § 17.54.30. Hjælp til
personer uden ret til fuld førtidspension.

Udgifterne på kontoen er omfattet af budgetgarantien.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,3 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 26,6 27,4 31,1 28,6 28,6 28,6 28,6
10. Hjælp til personer uden ret til
 social pension

Udgift ................................................... 26,6 27,4 31,1 28,6 28,6 28,6 28,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 26,6 27,4 31,1 28,6 28,6 28,6 28,6

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000) .......| -| 2,1| 2,3| 2,5| 2,9| 2,9| 3,9| 4,3| 4,7| 5,0
| II| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.).| -| 129,6| 143,2| 145,8| 172,0| 165,8| 212,7| 229,0| 237,9| 246,2
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Offentlig udgift pr. helårsper-
| son (1.000) .........................| -| 62| 61| 60| 59| 57| 55| 53| 51| 49

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1420
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10. Hjælp til personer uden ret til social pension
Der ydes hjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, men ikke kan få social pension på

grund af betingelserne om optjening. Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der
ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepension.

Løbende hjælp til visse persongrupper omfatter for eksempel personer, der er indsat til afso-
ning i fængsel eller arresthus, eller som efter at være dømt til anbringelse, behandling eller for-
varing opholder sig på hospital eller anden institution.

Ved lov nr. 1420 af 17. december 2019 kan der ydes op til 12 måneders sammenhængende
hjælp til personer, der tager fast bopæl her i landet, og som modtager førtidspension fra Færøerne
eller Grønland.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten indeholder alene oplysninger vedrørende modtagere af hjælp til personer uden ret til
social pension efter § 27 i lov om aktiv socialpolitik.

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet (Lovbunden)
Hjælp til danske statsborgers forsørgelse i udlandet jf. lov om aktiv socialpolitik.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 1,8 1,8 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6
10. Forsørgelse af danske statsbor-

gere i udlandet
Udgift ................................................... 1,8 1,8 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 1,8 1,8 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6

10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet
Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse

ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,3 pct.

17.54.35. Delpension (Lovbunden)
Delpension kan i medfør af lov om delpension, jf. LBK nr. 1120 af 17. september 2015 med

senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved
lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i
velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en
længere periode.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner .................... 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

II Ressourceforbrug (2021-pl)
Statens udgifter (mio. kr.) . 76 - - - - - - - - -
Offentlige udgifter (mio. kr.)

- 142 106 94 95 106 95 95 95 95

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1420
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1120
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Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om
en skattereform af juni 2012.

| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 9,2 8,5 10,0 9,1 7,3 5,5 3,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Delpension

Udgift ................................................... 9,2 8,5 10,0 9,1 7,3 5,5 3,7
44. Tilskud til personer ....................... 9,2 8,5 10,0 9,1 7,3 5,5 3,7
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -

10. Delpension
Delpension omfatter såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende. Den årlige

delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer, som den ugentlige arbejdstid ned-
sættes. Udbetaling Danmarks udgifter til delpension refunderes fuldt ud af staten.

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)
I henhold til § 36 i bekendtgørelse af lov om ferie lov nr. 1025 af 4. oktober 2019 (ferieloven)

tilfalder ikke-hævet feriebetaling mv. statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.
Det følger af lov om ferie lov nr. 60 af 30. januar 2018, (ny lov om ferie med samtidig-

hedsferie fra september 2020), at der fra optjeningsåret 2019 og frem ikke længere tilfalder
statskassen ikke-hævet feriebetaling.

Bevillingen er omfattet af følgende aftale:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-

nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt
ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 57,5 74,9 40,0 - - - -
10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Indtægt ................................................ 57,5 74,9 40,0 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 57,5 74,8 40,0 - - - -

10. Ikke hævet feriegodtgørelse
Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og ikke-hævede feriebetaling,

som kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har oppebåret ar-
bejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 30. september hvor stor en del, der
tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Statens andel af den ikke-hævede feriebetaling for optjeningsårene 2015, 2016 og 2017 er
på 30 pct. Procentsatsen fastsættes ved bekendtgørelse, hvilket sidst er sket ved BEK nr. 1020
af 30. august 2017 om uhævede feriepenge. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse
af, hvor stor en procentdel af den ikke-hævede feriebetaling, der kan henføres til personer, der i
stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1025
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/60
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1020
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Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede
sin andel af de beløb, der tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren ef-
terfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.
Af kontoen kan der endvidere foretages udlæg for udgifter til administration af FerieKonto. Sta-
tens udlæg udlignes af de uhævede feriepenge.

For optjeningsåret 2018 (ferieåret 1. maj 2019 - 30. april 2020) er statens andel for året 2020
af den ikke-hævede feriebetaling endnu ikke fastsat.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)
På kontoen optages renteafkast af FerieKonto som følge af bekendtgørelse af lov om ferie

BEK nr. 1025 af 4. oktober 2019.
Kontoen opregnes ikke.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Renteafkast af FerieKonto

Indtægt ................................................ - - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - - - - - - -

10. Renteafkast af FerieKonto
Som følge af § 32, stk. 2, i bekendtgørelse af lov om ferie nr. 1177 af 9. oktober 2015 til-

falder op til 100 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2012, 2013, 2014 og 2015, der
ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen. Det er ikke i bekendtgørelsen for-
udsat, at statskassen skal have del i renteafkastet for årene efter 2015.

Der forventes således heller ikke indtægter til staten i 2020. Årsagen hertil er det lave ren-
teniveau.

17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark
På kontoen optages renteindtægter som er opkrævet med hjemmel i Skatteministeriets lov

nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 1,4 - 1,5 - - - -
10. Inddrivelsesrenter

Indtægt ................................................ 1,4 - 1,5 - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 1,4 - 1,5 - - - -

10. Inddrivelsesrenter
Udbetaling Danmark modtager løbende renteindtægter fra Skatteministeriet, når der er over-

sendt krav til inddrivelse hos SKAT. Hovedparten af indtægterne skyldes borgeres gæld som følge
af forskudsvis udlagte børnebidrag, jf. § 17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1025
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167374
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17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (Lovbunden)
Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. lov om ar-

bejdsløshedsforsikring m.v., jf. LBK nr. 199 af 11. marts 2020 med senere ændringer (herefter
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn
mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et

tryggere dagpengesystem af oktober 2015.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om

et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af maj 2017, hvor det ved udmøntningen
af aftalen blev besluttet, at ændringerne ligeledes skulle omfatte efterlønsordningen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 11.411,7 9.400,3 10.193,3 9.846,5 7.123,0 7.069,8 6.678,6
10. Efterløn

Udgift ................................................... 9.007,8 8.191,0 8.912,3 8.629,4 5.905,9 4.648,0 4.256,8
44. Tilskud til personer ....................... 9.007,8 8.191,0 8.912,3 8.629,4 5.905,9 4.648,0 4.256,8

30. Skattefri præmie
Udgift ................................................... 2.403,9 1.209,3 1.281,0 1.217,1 1.217,1 2.421,8 2.421,8
44. Tilskud til personer ....................... 2.403,9 1.209,3 1.281,0 1.217,1 1.217,1 2.421,8 2.421,8

10. Efterløn
Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på arbejds-

markedet af juni 2017.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019

af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret
til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 209,8 mio. kr. i 2021
| og nedjusteret med 2.513,7 mio. kr. i 2022, 2.874,5 mio. kr. i 2023 og 2.920,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 24,8 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022, 22,3 mio. kr. i 2023 og 21,2 mio. kr.
| i 2024.
| Som følge af konsolidering af økonomien bag lov om ferie lov nr. 60 af 30. januar 2018 er
| bevillingen opjusteret med 97,0 mio. kr. i 2021, 93,8 mio. kr. i 2022, 99,3 mio. kr. i 2023 og
| 111,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 137,6 mio. kr. i 2021, 137,5 mio. kr. i
| 2022, 103,2 mio. kr. i 2023 og 103,1 mio. kr. i 2024.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/199
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/60
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| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 2.720,2
| mio. kr. i 2022, 3.054,7 mio. kr. i 2023 og 3.113,7 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Udgiften i 2017 afspejlede, at der var 54 udbetalingsuger.

30. Skattefri præmie
Kontoen omfatter udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. lov om arbejdsløsheds-

forsikring m.v. Præmien udbetales, når medlemmet når folkepensionsalderen eller dør.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 34,7 mio. kr. i hvert
| af årene 2021-2022 og 81,9 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022 og 7,4 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 31,0 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022
| og 74,5 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| I 2021 er den kvartalsvist optjente skattefri præmie 13.912 kr. ved fuldtidsarbejde."
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

| Aktivitetsoversigt

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| II.| Aktivitet
| Antal efterlønsmodt. (1.000)| 81,9| 71,8| 61,5| 49,8| 46,0| 49,4| 50,2| 33,7| 26,2| 23,6
| IV.| Ressourceforbrug (2021- pl)1
| Statslig udgift (mia. kr.) ....| 15,6| 13,6| 12,1| 9,3| 8,4| 9,0| 8,6| 5,9| 4,6| 4,3

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| II.| Aktivitet
| Antal personer omfattet af
| ordningen (1.000) ...............| 20,7| 20,2| 19,1| 19,7| 10,0| 10,3| 9,8| 9,8| 19,5| 19,5
| IV.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslig udgift (mia. kr.) ....| 2,5| 2,5| 2,4| 2,5| 1,2| 1,3| 1,2| 1,2| 2,4| 2,4
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17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob med fast refusion (Lovbunden)
I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 548 af 7. maj 2019

(herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), er fleksjob en ordning for personer under fol-
kepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen. Disse personer har
mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 117.
Endvidere kan kommunerne i medfør af § 126 give tilbud om støtte i form af tilskud til fasthol-
delse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser,
herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige
virksomhed.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet vide-

reføres bevillingen på underkonti § 17.56.01.20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og §
17.56.01.30. Fleksjob til selvstændige fra finansloven for 2016 på § 17.56.04. Fleksjob med va-
riabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1.
januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i
perioden fra d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni 2014, medmindre personen bliver revisiteret,
ansat i fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed
efter d. 30. juni 2014, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssy-
stemet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 5.568,4 5.599,3 5.444,7 5.185,7 4.945,7 4.729,4 4.528,3
10. Fleksjob med 65 pct. refusion

Udgift ................................................... 3.142,5 3.044,2 2.877,3 2.661,6 2.423,6 2.205,7 2.008,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3.142,5 3.044,2 2.877,3 2.661,6 2.423,6 2.205,7 2.008,0

20. Fleksjob med indtægtsreguleret
 tilskud

Udgift ................................................... 2.417,5 2.548,8 2.559,0 2.518,1 2.516,1 2.517,7 2.514,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2.417,5 2.548,8 2.559,0 2.518,1 2.516,1 2.517,7 2.514,3

30. Fleksjob til selvstændige
Udgift ................................................... 8,5 6,2 8,4 6,0 6,0 6,0 6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 8,5 6,2 8,4 6,0 6,0 6,0 6,0
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10. Fleksjob med 65 pct. refusion
Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel.

Fleksjob påbegyndt før d. 1. januar 2013 er ikke omfattet af beregning af fleksløntilskud. Bevil-
lingen på denne underkonto er således under udfasning. Staten giver 65 refusion af kommunernes
udgifter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 132,9 mio. kr. i
| 2021, 190,6 mio. kr. i 2022, 241,6 mio. kr. i 2023 og 282,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 8,2 mio. kr. i 2021, 7,6 mio. kr. i 2022, 7,2 mio. kr. i 2023 og 6,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 124,7 mio. kr. i 2021 og 183,0 mio.
| kr. i 2022, 234,4 mio. kr. i 2023 og 275,7 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

| Aktivitetsoversigt

20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud
Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel.

Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver
suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer
til 98 pct. af den maksimale dagpengesats og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største
tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar
2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder
kun bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et nyt fleksjob for en
femårig periode, hvis kommunen vurderer, at personen fortsat opfylder betingelserne for et nyt
fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kom-
munen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, at overgang til beskæftigelse på
det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed og betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.
Staten giver 65 refusion af kommunernes udgifter.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 3,4 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022, 3,7 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 97,4 mio. kr. i hvert
| af årene 2021-2023 og 102,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 7,8 mio. kr. i 2021 og 7,7 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Antal helårspersoner (1.000)| 36,3| 32,3| 29,1| 26,4| 24,2| 22,3| 19,9| 18,1| 16,5| 15,0
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mia. kr.)| 5,0| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 6,9|  6,1| 5,3| 5,0| 4,5| 4,1| 3,7| 3,4| 3,1
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| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 89,6 mio. kr. i 2021, 89,7 i hvert af
| årene 2022-2023 og 89,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 4,8 mio.
| kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| Aktivitetsoversigt

30. Fleksjob til selvstændige
Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013, jf. § 126

i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst
udgøre 147.198 kr. pr. år og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel
anden arbejdsindkomst med 30 pct. Staten giver 65 refusion af kommunernes udgifter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
| 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,0 pct. efter regulering som følge af obli-
| gatorisk pensionsbidrag.

| Aktivitetsoversigt

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til ledighedsydelse efter regler i lov om aktiv

socialpolitik § 74, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019 (herefter lov om aktiv socialpolitik).
Der udbetales ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Antal helårspersoner (1.000)| 23,7| 20,5| 20,9| 21,9| 21,9| 21,0| 20,7| 20,7| 20,7| 20,6
| II.| Ressourceforbrug (2021- pl)
| Statslige udgifter (mia. kr.)| 2,7| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 3,8| 3,9| 4,2| 4,0| 4,0| 3,9| 3,9| 3,9| 3,9

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| II.| Ressourceforbrug (2021- pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.)| 11| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 9| 12| 11| 10| 13| 9| 9| 9| 9

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981


§ 17.56.02. 261

februar 2015 videreføres ordningen med refusionssatser fra finansloven for 2016 på hovedkonto
§ 17.35.25. Ledighedsydelse.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1.
januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i
perioden fra d. 1. januar 2013 til og med d. 30. juni, 2014, medmindre personerne bliver revisi-
teret, ansat i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig
virksomhed efter d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.02. Ledighedsydelse.

Kommunens udgifter er omfattet af budgetgarantien.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 234,9 217,9 200,4 160,9 129,7 108,1 94,2
10. Ledighedsydelse til personer i

visitations- og mellemperioder
Udgift ................................................... 169,6 151,4 142,4 113,9 91,8 76,5 66,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 169,6 151,4 142,4 113,9 91,8 76,5 66,7

20. Ledighedsydelse med 50 pct. re-
fusion til personer i aktivering
Udgift ................................................... 15,6 20,4 16,8 13,1 10,6 8,9 7,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 15,6 20,4 16,8 13,1 10,6 8,9 7,7

30. Ledighedsydelse med 30 pct. re-
fusion til personer i aktivering
Udgift ................................................... 43,1 39,4 35,1 29,5 23,8 19,8 17,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 43,1 39,4 35,1 29,5 23,8 19,8 17,2

50. Ledighedsydelse til personer i
forbindelse med ferie
Udgift ................................................... 6,6 6,7 6,1 4,4 3,5 2,9 2,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6,6 6,7 6,1 4,4 3,5 2,9 2,6

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder
Efter §§ 74-74 a i lov om aktiv socialpolitik udbetales der ledighedsydelse af kommunen til

personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales i visitationsperioden indtil
ansættelse i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob, i perioder med sygdom og barsel og ved
midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder
refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv
socialpolitik.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 7,6 mio. kr. i 2021,
| 5,6 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 6,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 7,3 mio. kr. i 2021, 5,3 mio. kr. i 2022
| og 0,8 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 6,6 mio. kr. i 2024.



262 § 17.56.02.10.

| Aktivitetsoversigt

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Efter §§ 74-74 a i lov om aktiv socialpolitik udbetales ledighedsydelse af kommunen til

personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i virksomhedsrettet aktivering. I aktive pe-
rioder med virksomhedsrettet aktivering refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelses-
udgifter efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,0 mio. kr. i 2021
| og 0,7 mio. kr. i 2022 og opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i
| 2022 og opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering
Efter §§ 74-74 a i lov om aktiv socialpolitik, udbetales ledighedsydelse af kommunen til

personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i aktivering i øvrig vejledning og opkvali-
ficering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af
kommunernes forsørgelsesudgifter efter § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 1,9 mio. kr. i 2021,
| 1,4 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022 og i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 1,8 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022
| og 0,2 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 1,7 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000)....... | 6,4| 5,1| 3,1| 3,4| 2,9| 2,5| 2,0| 1,6| 1,3| 1,2
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 376| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)|  -| 714| 643| 635| 542| 481| 380| 306| 255| 222

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000)....... | 1,1| 0,6| 0,1| 0,2| 0,2| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 85| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 87| 54| 45| 37| 34| 26| 21| 18| 15

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000)....... | 1,5| 1,0| 0,7| 0,8| 0,7| 0,6| 0,5| 0,4| 0,3| 0,3
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 81| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 166| 155| 158| 140| 118| 98| 79| 66| 57
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50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie
Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få

udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie re-
funderes med 30 pct.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
| 0,3 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 0,3 mio. kr. i
| 2024.

| Aktivitetsoversigt

17.56.04. Fleksjob med variabel refusion (Lovbunden)
I medfør af § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 548 af 7. maj 2019

(herefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), er fleksjob en ordning for personer under fol-
kepensionsalderen med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen. Disse personer har
mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 117.
Endvidere kan kommunerne i medfør af § 126 give tilbud om støtte i form af tilskud til fasthol-
delse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder en række betingelser,
herunder har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige
virksomhed.

Fleksjob påbegyndt d. 1. januar 2013 eller senere er baseret på en ændret tilskudsmodel.
Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren, og lønnen bliver
suppleret med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet beregnes på baggrund af et beløb, der svarer
til 98 pct. af den maksimale dagpengesats, og aftrappes med lønnen fra arbejdsgiveren. De største
tilskud gives til personer med den laveste løn. Samtidig bliver fleksjob påbegyndt d. 1. januar
2013 eller senere som udgangspunkt midlertidige. Det første fleksjob kan uanset personens alder
højst bevilges for en femårig periode. Personer under 40 år kan få bevilget et nyt fleksjob for en
femårig periode, hvis kommunen vurderer, at personen fortsat opfylder betingelserne for et nyt
fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kom-
munen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, at overgang til beskæftigelse på
det ordinære arbejdsmarked ikke er en mulighed og betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Ordningen for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende er justeret d. 1. januar 2013. Til-
skuddet til selvstændigt erhvervsdrivende kan højst udgøre 143.889 kr. pr. år og nedsættes på
baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30 pct.

Staten giver fra 2016 forskellige refusionsprocenter faldende over tid fra 80 pct. de første 4
uger, 40 pct. i uge 5-26, 30 pct. i uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser, jf. Aftale
om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012.
Som led i Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet vide-

reføres ordningerne fra § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud og § 17.56.01.30.
Fleksjob til selvstændige på hovedkonto § 17.56.04. Fleksjob med variabel refusion.

Det gælder dog ikke bevillingen vedrørende personer, der er visiteret til et fleksjob før d. 1.
januar 2013. Desuden gælder det ikke bevillingen til personer, der er visiteret til et fleksjob i

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000) ........| 0,5| 0,2| 0,2| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,0
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 29| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 43| 29| 27| 21| 21| 15| 12| 10| 9
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perioden fra d. 1. januar 2013 til d. 30. juni 2014, medmindre personerne bliver revisiteret, ansat
i et fleksjob eller på ny har fået tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed efter
d. 30. juni 2014. Udgiften hertil afholdes fortsat på § 17.56.01. Fleksjob med fast refusion.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 928,7 1.271,1 1.654,1 1.806,0 2.055,6 2.274,7 2.434,3
10. Fleksjob indtægtsreguleret til-

skud med 80 pct. refusion
Udgift ................................................... -0,1 2,5 5,3 3,6 4,1 4,5 4,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,1 2,5 5,3 3,6 4,1 4,5 4,8

15. Fleksjob indtægtsreguleret til-
skud med 40 pct. refusion
Udgift ................................................... 7,2 13,6 27,4 19,3 22,1 24,3 26,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 7,2 13,6 27,4 19,3 22,1 24,3 26,0

20. Fleksjob indtægtsreguleret til-
skud med 30 pct. refusion
Udgift ................................................... 13,8 20,4 37,3 28,9 32,9 36,5 39,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 13,8 20,4 37,3 28,9 32,9 36,5 39,0

25. Fleksjob indtægtsreguleret til-
skud med 20 pct. refusion
Udgift ................................................... 901,3 1.227,4 1.575,8 1.744,8 1.986,7 2.199,1 2.353,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 901,3 1.227,4 1.575,8 1.744,8 1.986,7 2.199,1 2.353,8

30. Fleksjob til selvstændige med 80
 pct. refusion

Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

35. Fleksjob til selvstændige med 40
 pct. refusion

Udgift ................................................... 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5

40. Fleksjob til selvstændige med 30
 pct. refusion

Udgift ................................................... 0,6 0,3 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,6 0,3 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4

45. Fleksjob til selvstændige med 20
 pct. refusion

Udgift ................................................... 5,6 6,5 7,2 8,5 8,9 9,3 9,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5,6 6,5 7,2 8,5 8,9 9,3 9,6

10. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob
med indtægtsreguleret tilskud.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.
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Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn nedjusteret med
| 0,1 mio. kr. i 2021 og opjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

15. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob
med indtægtsreguleret tilskud.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 0,1 mio. kr. årligt i 2022-2023.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,3 mio. kr. i 2021,
| 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021 og opjusteret med
| 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio.
| kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner ....................| -| 40| 20| 0| 20| 40| 20| 30| 30| 30
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 8| 4| -0,1| 3| 7| 5| 5| 6| 6
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 187| 191| 191| 195| 190| 195| 195| 195| 195
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20. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob
med indtægtsreguleret tilskud.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 0,1 mio. kr. årligt i 2021-2023.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 0,4 mio. kr. i 2021,
| 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i
| 2022 og opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio.
| kr. i hvert af årene 2022-2023 og 0,2 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000) .......| -| 0,4| 0,2| 0,1| 0,2| 0,4| 0,2| 0,3| 0,3| 0,3
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 67| 38| 19| 35| 69| 48| 55| 61| 65
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 187| 191| 191| 195| 191| 195| 195| 195| 195

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000) .......| -| 0,5| 0,4| 0,3| 0,4| 0,7| 0,5| 0,6| 0,6| 0,7
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 87| 77| 48| 70| 126| 96| 110| 122| 130
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 187| 191| 191| 195| 191| 195| 195| 195| 195
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25. Fleksjob indtægtsreguleret tilskud med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob
med indtægtsreguleret tilskud

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt
Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Kon-
servative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægsaftale
til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret med
2,4 mio. kr. i 2021, 4,0 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 26,1 mio. kr. i 2021,
| 16,6 mio. kr. i 2022, 5,9 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 5,2 mio. kr. i 2021, 5,9 mio. kr. i 2022, 6,5 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 20,9 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i
| 2022 og opjusteret med 5,0 mio. kr. i 2023 og 15,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 3,2 mio.
| kr. i 2022, 4,4 mio. kr. i 2023 og 9,1 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

30. Fleksjob til selvstændige med 80 pct. refusion
Staten giver 80 pct. refusion af kommunernes udgifter i de første 4 uger med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob
til selvstændige.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
| 0,1 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,0 pct. efter regulering som følge af obli-
| gatorisk pensionsbidrag.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Helårspersoner (1.000) .......| -| 10,1| 17,3| 24,5| 33,1| 42,0| 44,8| 51,0| 56,4| 60,4
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| 1,9| 3,3| 4,7| 6,3| 8,0| 8,7| 9,9| 11,0| 11,8
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 187| 191| 191| 195| 191| 195| 195| 195| 195
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35. Fleksjob til selvstændige med 40 pct. refusion
Staten giver 40 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 5-26 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til
selvstændige.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
| 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,0 pct. efter regulering som følge af obli-
| gatorisk pensionsbidrag.

40. Fleksjob til selvstændige med 30 pct. refusion
Staten giver 30 pct. refusion af kommunernes udgifter i uge 27-52 med ydelser omfattet af

Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob til
selvstændige.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
| 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023.
| På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,0 pct. efter regulering som følge af obli-
| gatorisk pensionsbidrag.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner ....................| -| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 0,1| 0,3| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,2
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 108| 80| 82| 74| 82| 74| 74| 74| 74

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner ....................| -| 10| 20| 10| 10| 10| 20| 20| 20| 20
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 1| 2| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 108| 80| 82| 74| 82| 74| 74| 74| 74

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner ....................| -| 10| 20| 30| 10| 30| 20| 20| 20| 20
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 1| 1| 2| 1| 3| 1| 1| 1| 1
| III.| Gns. enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 108| 81| 82| 74| 76| 74| 74| 74| 74
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45. Fleksjob til selvstændige med 20 pct. refusion
Staten giver 20 pct. refusion af kommunernes udgifter fra den 53. uge med ydelser omfattet

af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, herunder fleksjob
til selvstændige.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen som følge af nyt skøn opjusteret med
| 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en tilpasningsprocent på 2,0 pct. efter regulering som følge af obli-
| gatorisk pensionsbidrag.

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen (Lovbunden)
Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20

pct. af udbetalt fleksløntilskud.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 992,8 1.190,2 1.640,7 1.806,0 2.056,3 2.276,3 2.436,3
10. Fleksbidrag til kommunen

Udgift ................................................... 992,8 1.190,2 1.640,7 1.806,0 2.056,3 2.276,3 2.436,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 992,8 1.190,2 1.640,7 1.806,0 2.056,3 2.276,3 2.436,3

10. Fleksbidrag til kommunen
Kontoen omfatter fleksbidraget, som kommunen har ret til, når der modtages refusion på 20

pct. af udbetalt fleksløntilskud, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i ud-
ligningssystemet af februar 2015.

Fleksbidraget kan pr. måned maksimalt udgøre 30 pct. af det beløb, som fleksløntilskuddet
beregnes på baggrund af efter fradrag af kommunens refusion. Fleksbidraget nedsættes med 20
pct. af lønindtægten i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. Nedsættelse af fleksbidraget foretages
på samme måde som fradrag for lønindtægt ved beregning af fleksløntilskuddet.

| Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
| og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for
| nedslidte af maj 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen nedjusteret
med 2,5 mio. kr. i 2021, 4,2 mio. kr. i 2022, 3,1 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 28,2 mio. kr. i 2021,
| 18,6 mio. kr. i 2022, 7,5 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. i 2024.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000) .......| -| 0,1| 0,3| 0,4| 0,5| 0,5| 0,6| 0,6| 0,6| 0,7
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| 14| 21| 30| 34| 37| 42| 45| 47| 48
| III.| Gns. Enhedsomkostning
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| -| 108| 81| 82| 74| 76| 74| 74| 74| 74
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| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 5,5 mio. kr. i 2021, 6,1 mio. kr. i 2022, 6,8 mio. kr. i 2023 og 7,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen nedjusteret med 22,7 mio. kr. i 2021 og 9,1 mio. kr. i
| 2022 og opjusteret med 3,9 mio. kr. i 2023 og 14,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 3,4 mio.
| kr. i 2022, 4,6 mio. kr. i 2023 og 9,5 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet 
| Helårspersoner (1.000) .......| -| 10,1| 17,3| 24,5| 33,1| 42,0| 44,8| 51,0| 56,4| 60,4
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statslige udgifter (mia. kr.) | -| 0,4| 0,7| 1,0| 1,2| 1,7| 1,8| 2,1| 2,3| 2,4
| III.| Gns. Enhedsomkostning
| Statslige udgift pr. helårsper-
| son (1.000 kr.) ....................| -| 41| 41| 42| 39| 40| 40| 40| 40| 40
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17.56.11. Fleksydelse (Lovbunden)
I henhold til lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 1097 af 1. november 2019 med senere ændringer

(herefter lov om fleksydelse) kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse
fra fleksydelsesalderen med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på arbejds-

markedet af juni 2017.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 784,0 526,3 590,9 558,8 728,3 493,4 456,3
Indtægtsbevilling ......................................... 150,8 134,7 143,6 105,5 114,0 113,8 111,5
10. Fleksydelse

Udgift ................................................... 599,8 526,3 590,9 558,8 557,7 493,4 456,3
44. Tilskud til personer ....................... 599,8 526,3 590,9 558,8 557,7 493,4 456,3
Indtægt ................................................ 0,0 0,0 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -

20. Fleksydelsesbidrag
Indtægt ................................................ 150,8 134,7 143,6 105,5 114,0 113,8 111,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 150,8 134,7 143,6 105,5 114,0 113,8 111,5

30. Tilbagebetaling af fleksydelses-
 bidrag

Udgift ................................................... 184,2 - - - 170,6 - -
44. Tilskud til personer ....................... 184,2 - - - 170,6 - -

10. Fleksydelse
Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om

sygedagpenge, jf. LBK nr. 107 af 2. februar 2020 med senere ændringer (herefter sygedagpen-
geloven).

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti
om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmod-
tagere af november 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 9,3 mio. kr. i 2021,
| 8,2 mio. kr. i 2022 og 3,5 mio. kr. i 2023 og nedjusteret med 6,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022 og 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af konsolidering af økonomien bag lov om ferie lov nr. 60 af 30. januar 2018 er
| bevillingen opjusteret med 6,4 mio. kr. i 2021, 6,2 mio. kr. i 2022, 6,6 mio. kr. i 2023 og 7,4
| mio. kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2021-2022
| og 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2023-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen nedjusteret med 0,9 mio.
| kr. i 2022, 6,3 mio. kr. i 2023 og 16,8 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1097
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/107
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/60
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20. Fleksydelsesbidrag
Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter sygedagpengeloven højst

kan ydes pr. dag.
| I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen nedjusteret med i alt 29,9 mio.
| kr. i 2021, 22,7 mio. kr. i 2022, 22,2 mio. kr. i 2023 og 21,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er indtægtsbevil-
| lingen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i hvert af årene
| 2023-2024.
| Som følge af nyt skøn er indtægtsbevillingen nedjusteret med 29,5 mio. kr. i 2021 og 14,5
| mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er indtægtsbevillingen nedjusteret med
| 7,7 mio. kr. i 2022, 7,3 mio. kr. i 2023 og 6,5 mio. kr. i 2024.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.

| Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet på baggrund af nettoindtægten frem til og med 2017. Fra og med 2018 skønnes
| aktiviteten på baggrund af forventet bruttoindtægt.

30. Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag
Der var i 2018 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af fleksy-

delsesordningen og få tidligere indbetalt fleksydelsesbidrag udbetalt kontant og skattefrit, jf. § 4
i lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 gives der mulighed for, at man i en seks
| måneders periode i 2022 kan udtræde af fleksydelsesordningen og få tidligere indbetalt fleksy-
| delsesbidrag udbetalt skattefrit. På den baggrund er bevillingen opjusteret med 170,6 mio. kr. i
| 2022.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Helårspersoner (1.000) ........| 5,6| 4,9| 4,1| 3,3| 2,9| 3,2| 3,1| 3,1| 2,7| 2,5
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statens udgifter (mia. kr.) ..| 1,1| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlige udgifter (mia. kr.)  | -| 0,9| 0,8| 0,6| 0,5| 0,6| 0,6| 0,6| 0,5| 0,5

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning 
| Helårspersoner (1.000) ........| 22,7| 23,3| 22,7| 28,2| 27,4| 28,2| 27,3| 26,3| 26,2| 25,9
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statens indtægt (mio. kr.) ..| 131| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Offentlig indtægt (mio. kr.)  | -| 157| 141| 156| 138| 145| 106| 114| 114| 112
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17.59. Særlige forebyggende indsatser
Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige fo-

rebyggende indsatser, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlin-
ger. Der kan bl.a. ydes støtte til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap, socialøkono-
miske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, forebyggende indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap og seniorer på arbejdsmarkedet.

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) (Re-
servationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat midler til videre-
førelse af Beskæftigelsesindsats for sindslidende, Handicapidrættens VidenCenter og Socialøko-
nomisk virksomhed Frederikshavn.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 47,6 47,7 48,7 48,7 44,1 26,1 26,1
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve
 og hørehæmmede

Udgift ................................................... 11,7 11,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,7 11,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

15. Projektvirksomhed for personer
 med funktionsnedsættelse

Udgift ................................................... 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

20. Fysiske handicappede i arbejde
 og opkvalificering

Udgift ................................................... 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

25. Projektvirksomhed for handicap-
 pede personer

Udgift ................................................... 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.

| BV 2.10.5.| Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. fra § 17.59.11.35. Be-
| skæftigelsesindsats for sindslindende til § 17.41.01. Styrelsen for Ar-
| bejdsmarked og Rekruttering til administration af ordningen, dog mak-
| simalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes
| til lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

35. Beskæftigelsesindsats for sinds-
 lidende

Udgift ................................................... 12,7 12,7 13,0 13,0 13,2 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - - 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,7 12,7 13,0 12,9 13,1 - -

40. Videnscenter om handicap
Udgift ................................................... 5,5 5,5 5,7 5,7 2,9 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,5 5,5 5,7 5,6 2,9 - -

45. Socialøkonomisk virksomhed
 Frederikshavn

Udgift ................................................... 3,8 3,8 3,9 3,9 1,9 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,8 3,8 3,9 3,8 1,9 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6
I alt .................................................................................................................................. 1,6
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 1,4 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 0,3 mio. kr. på under-
konto 10., 0,4 mio. kr. på underkonto 15. og 0,5 mio. kr. på underkonto 35. Resterende beholdning er fordelt på underkonti
20., 25. 40. og 45.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede
Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af sats-
puljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent årligt afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og
hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller
har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til områ-
det.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og høre-
hæmmede fra hele landet, herunder bl.a. jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordi-
nære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt
fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der
har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og høre-
hæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk.

http://www.castberggaard.dk
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15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse
Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejds-

evne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle
metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med målgruppen.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges an-
vendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus,
der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt fra
2012 og frem til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset
Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering
Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne om udmøntning af sats-
puljen for 2004 af oktober 2003 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. årligt til at forbedre fysisk
handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i
informationsteknologi inden for kontorområdet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009
og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering
af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og
personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre
virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information www.husetventure.dk.

25. Projektvirksomhed for handicappede personer
Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via eta-

blering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som ho-
vedarbejdskraft.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
udmøntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra
2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2019, 12,9 mio. kr. i hvert af årene
2020 og 2021 og 6,5 mio. kr. i 2022 til videreførelse af initiativet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 6,6 mio. kr. i 2022 som følge
| af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om udmøntning af

http://www.husetventure.dk
http://www.husetventure.dk
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| reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024 af
| november 2020.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.
Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.
For yderligere information se www.job-banken.nu.

40. Videnscenter om handicap
Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995 af bl.a. Dansk Handicap Idræts-

forbund og Dansk Handicaporganisation.
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 2,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i hvert af årene
2020 og 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022 til videreførelse af initiativet.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2019, 3,9 mio. kr. i hvert af årene
2020 og 2021 og 1,9 mio. kr. i 2022 til at videreførelse af initiativet.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115)
 (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 - - - - - -
20. Evaluering af socialøkonomiske
 virksomheder

Udgift ................................................... 0,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 3,1 mio. kr. på underkonti 20.

http://www.job-banken.nu
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20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115 og 163)
 (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 5,0 2,5 - - - -
20. Pulje til reintegration af sindsli-

dende og psykisk syge på ar-
 bejdsmarkedet

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

  investeringstilskud ......................... - - 2,0 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

20. Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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17.59.19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser (tekstanm. 115
og 167) (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer vedrørende styrket lederudvikling i staten samt
initiativer i Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 48,8 - - 30,2 30,2 30,2
10. Nedbringelse af sygefravær på
 offentlige arbejdspladser

Udgift ................................................... - 48,8 - - 30,2 30,2 30,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,0 - - 0,4 0,4 0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 31,9 - - 29,2 29,2 29,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - - 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 15,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

10. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser
I medfør af akt. 120 af 11. april 2019 om udmøntning af midler fra sygefraværspuljen afsættes

der i alt 50,0 mio. kr. til oprettelse af en ansøgningspulje i 2019 på den nyoprettede hovedkonto
§ 17.59.19. Sygefravær på offentlige arbejdspladser.

I medfør af akt. 91 af 30. januar 2020 om udmøntning af initiativ vedrørende styrket leder-
udvikling i staten samt initiativer i Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, som
blev indgået mellem KL, Danske Regioner og den daværende VLAK-regering i februar 2019,
afsættes der yderligere i alt 50,5 mio. kr. til en ansøgningspulje i 2020 på denne konto.

Puljen skal bidrage til, at der arbejdes målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen på
udvalgte offentlige arbejdspladser.

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

| BV 2.2.9| Der er overførselsadgang fra § 17.59.19. Nedbringelse af sygefravær
| på offentlige arbejdspladser til § 17.21.02. Det Nationale Forsknings-
| center for Arbejdsmiljø til en evaluering af puljen.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5.| Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt til § 17.41.01.
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
| ningen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op
| til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig
| overførsel.
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| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 30,2 mio. kr. i hvert af årene
| 2022-2024 som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti om
| en ny ret til tidlig pension af oktober 2020 med henblik på at forebygge sygefravær og tidlig
| nedslidning på risikoarbejdsområder inden for den offentlige sektor.
| Formålet med initiativet er at styrke arbejdsmiljøet og den forebyggende indsats for de
| grupper i den offentlige sektor, som er mest udsatte for psykiske belastninger i arbejdet. Initiativet
| skal understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser får midler til målrettet og systematisk at
| videreudvikle deres sygefraværsindsats og forebygge nedslidning generelt. Forligspartierne skal
| godkende de nærmere retningslinjer for tilskud fra puljen.
| Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en evaluering af indsatsen.
| Tilskudsmodtagere er kommuner, regioner og andre offentlige arbejdspladser.
| De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
| bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
| Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap
(tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper
og personer med handicap. De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 41,5 26,4 42,0 22,9 18,6 12,8 11,7
10. Udvikling af den sociale indsats

på det rummelige arbejdsmarked
Udgift ................................................... 0,7 7,1 3,1 - 2,3 12,8 11,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 4,3 3,5 - - 0,5 0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,5 0,9 -6,3 -1,9 - 6,4 5,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,8 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

20. Initiativer for personer med han-
 dicap

Udgift ................................................... -0,6 0,0 5,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,3 0,5 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,1 -0,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... -0,3 - 4,7 - - - -

25. Initiativer for kriminalitetstruede
 unge

Udgift ................................................... 13,0 13,0 13,5 13,5 6,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,0 13,0 13,5 13,5 6,8 - -

40. Bedre udslusning og overgang
fra særligt tilrettelagt ungdoms-

 uddannelse (STU)
Udgift ................................................... - 10,0 10,1 9,4 9,5 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 0,5 0,5 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 5,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 4,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 9,6 8,9 9,0 - -

50. Indslusning på arbejdsmarkedet
Udgift ................................................... -1,5 -1,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,2 -0,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

60. Rum til udsatte på arbejdsmar-
 kedet

Udgift ................................................... -0,1 -1,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,1 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -1,2 - - - - -

70. Et mere rummeligt arbejdsmar-
ked for borgere med handicap
Udgift ................................................... 22,6 0,8 10,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,7 1,8 0,5 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 20,9 -1,0 9,6 - - - -

80. Udbredelse af viden om innova-
tive og effektive metoder
Udgift ................................................... 2,6 -0,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,2 -0,6 - - - - -

90. Forebyggelsespakker om vold
Udgift ................................................... 4,7 -1,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2,8 -0,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,9 -0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,6 -0,3 - - - - -
Bemærkninger: Der er indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og Handicap på
1,9 mio. kr. fra 2013 til 2021.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 69,1
I alt .................................................................................................................................. 69,1
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 62,4 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 6,6 mio. kr. på un-
derkonto 10. og 48,9 mio. kr. på underkonto 20. Resterende beholdning er fordelt på underkonti 25., 50., 60., 70., 80. og
90.

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om udmøntning af
satspuljeaftalen for 1999 af oktober 1998 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr.
årligt til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede
indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og
en øget central indsats.

Målet for indsatsen er at forebygge, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde
personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten
ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særligt svage grupper på arbejdsmarkedet,
f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I
dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der
gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannel-
se, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materi-
ale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udvik-
lingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt
iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, an-
dre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til
projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansi-
ering.

Der gennemføres en evaluering af initiativet om ret til sundhedskoordinatorer.
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er bevillingen reduceret med 8,9 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og
3,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021.

Der er på finansloven for 2019 tilbageført 0,7 mio. kr. i 2022 og frem fra § 17.11.10.10.
Administration af satspuljer.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejds-
miljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet af april 2019 reduceres bevillingen med 4,7
mio. kr. i 2020, 13,7 mio. kr. i 2021 og 18,7 mio. kr. i 2022.

Kontoen er reduceret med 10,9 mio. kr. i 2020 og 4,7 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022
som følge af udmøntning af den negative budgetregulering afsat med Aftale mellem den davæ-
rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på ar-
bejdsmarkedet af april 2019. Udmøntningen er aftalt med partierne bag aftalen.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022, 10,0 mio. kr. i 2023 og
11,1 mio. kr. i 2024 som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale
mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om
finansloven for 2020 af december 2019.
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I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til
flerårige dispositioner.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

20. Initiativer for personer med handicap
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge
Bevillingen er øremærket drift af projekt High:five, som gennemføres i regi af Virksom-

hedsforum for Socialt Ansvar.
Projektets initiativer er rettet mod gruppen af unge, der er kendt af politiet, men endnu ikke

dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest samt gruppen af unge, der afsoner eller
netop har afsonet fængselsdomme. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for marginalisering
på grund af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende
virksomheder.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evalu-
ering.

Inden for rammerne af den afsatte bevilling vil der, inden udløb af bevillingen, blive gen-
nemført en ekstern evaluering af projektet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2019, 13,4 mio. kr. i hvert af årene
2020 og 2021 og 6,7 mio. kr. i 2022 til videreførelse af initiativet.

40. Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er der på finansloven for 2019 af 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

Forligskredsen bag satspuljeaftalen har i 2019 aftalt, at bevillingen udmøntes som en ansøg-
ningspulje, der kan søges af partnerskaber mellem STU-udbyder og kommuner til at igangsætte
forsøg med særlige udslusningsforløb mellem STU og ordinære uddannelse eller beskæftigelse.

Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 som følge af udmøntning
af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder konsulent-
bistand, analyser, evalueringer og mv.

50. Indslusning på arbejdsmarkedet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Aktivitetsoversigt
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal projekter .................... 27 27 31 1 9 4 0 4 24 24

II. Ressourceforbrug (2020-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) 20,0 20,0 23,0 1,0 7,0 3,0 0,0 3,0 18,0 18,0
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60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Udbredelse af viden om innovative og effektive metoder
Der budgetteres ikke længere på kontoen. 

90. Forebyggelsespakker om vold
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (Re-
servationsbev.)

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr.
i 2019 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 9,3 5,7 15,3 5,3 - - -
10. Udbredelse af virksomheders so-
 ciale ansvar

Udgift ................................................... 9,3 5,7 15,3 5,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 0,5 0,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,3 5,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 14,8 4,8 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

 
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
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10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2018 af november 2017 er der på finansloven for 2018 afsat 10,0 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr.
i 2019 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Der afsættes midler til at understøtte, at virksomhederne i højere grad via virksomhedsnet-
værk samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere. Netvær-
kene skal være med til at udbrede viden om den virksomhedsrettede indsats for udsatte borgere,
der på sigt skal føre til ordinær beskæftigelse - herunder fleksjob. Puljen skal via regionale og
lokale netværksaktiviteter fremme socialt ansvar i virksomheder og understøtte, at udsatte borgere
kommer i beskæftigelse. Netværkene skal ligeledes udvikle og afprøve initiativer, der skal inspi-
rere og informere virksomheder om det forretnings- og samfundsmæssige potentiale ved at an-
sætte udsatte borgere, og derved at tage et socialt ansvar i egen virksomhed. Puljen skal under-
støtte netværksaktiviteter for virksomhedsledere, der arbejder med socialt ansvarlighed i egne
organisationer, samt understøtte udbredelse af deres viden og erfaringer til andre virksomheder,
organisationer og kommuner.

Kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. i 2021 som følge af udmøntning af besparelse på
statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, konsulentbistand mv.

Tilskudsmodtagere er virksomhedsnetværk eller virksomheder, organisationer og foreninger,
der ønsker at etablere et netværk.

I det omfang der ydes tilskud til private virksomheder, organisationer mv. er der hjemmel til
flerårige dispositioner.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.23. Indsatser for personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Der kan af kontoen afholdes udgifter til projekter, der inddrager eller viderefører erfaringer

med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.

http://www.star.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 14,2 0,1 0,5 5,1 - -
10. Indsatser for personer med han-
 dicap

Udgift ................................................... - 14,2 0,1 0,5 5,1 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 9,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,1 - - 5,1 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4
I alt .................................................................................................................................. 1,4

10. Indsatser for personer med handicap
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 15,6 mio. kr. i 2019, 0,1 mio. kr. i 2020, 0,5
mio. mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. 2022.

Puljen har til formål at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet og
styrke den eksisterende indsats for at virksomheder, kommuner og borgere har fokus på at øge
beskæftigelsen blandt personer med handicap.

Af puljen kan der ydes tilskud til projekter, som indeholder en virksomhedsrettet indsats og
som inddrager eller viderefører gode erfaringer fra eksisterende projekter eller indsatser med at
integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Der kan endvidere igangsættes
og ydes tilskud til projekter, som har til formål at give personer inden for målgruppen et be-
skæftigelsestilbud eller ordinære timer, der kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Puljen kan søges af virksomheder, frivillige organisationer og selvejende institutioner. Pro-
jekterne skal samarbejde med en eller flere kommuner, der kan sikre nok deltagende borgere til
projektet, samt indeholde konkrete målsætninger om ordinære timer og beskæftigelse.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til af-
lønning af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb
af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksom-
hed, dataindsamling, analyser, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der kan få flere mennesker med handicap i

job.

http://www.star.dk
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 2,3 8,4 2,5 2,0 1,5 1,5
10. Smidigere overgange mellem
 sektorer

Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 - - - -

20. Kompetencekort til at synliggøre
kompetencer og støttemulighe-

 der
Udgift ................................................... - - 3,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 2,5 - - - -

30. Job-uge for virksomheder og
personer med handicap
Udgift ................................................... - 1,0 1,5 0,5 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,0 1,5 0,5 - - -

40. Styrket fokus på handicapområ-
det i jobcentrene
Udgift ................................................... - - 1,5 2,0 2,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,5 2,0 2,0 - -

50. Bedre viden om handicapområ-
 det

Udgift ................................................... - 1,3 2,3 - - 1,5 1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,3 0,5 - - 0,5 0,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 1,8 - - 1,0 1,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9

10. Smidigere overgange mellem sektorer
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2021.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2021 som følge af udmøntning af besparelse på
statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Formålet med bevillingen er at gennemføre en evaluering af sagsbehandlingstiderne på be-
villing af hjælpemidler til personer med handicap på beskæftigelsesområdet.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, analyser, infor-
mationsvirksomhed og evaluering mv.
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20. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 0,5 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 0,5
mio. kr. i 2022.

Det er aftalt, at en arbejdsgruppe med Danske Handicaporganisationer, DA, LO og KL skal
se på muligheden for at udvikle et koncept, for kompetencekort over kompetencer mulige kom-
pensationsbehov og hvilke støttemuligheder, der kan være relevante for borgeren. Kompetence-
kortet skal afprøves i en række kommuner over en periode på tre år, hvorefter der følges op med
en evaluering.

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2022 som følge af udmøntning af besparelse på
statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Bevillingen kan ansøges af kommuner.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til af-

lønning af projektmedarbejdere mv. Der kan endvidere af bevillingen afholdes udgifter til køb
af eksterne tjenesteydelser, herunder til projektunderstøttelse, afholdelse af informationsvirksom-
hed, dataindsamling, analyser, evaluering mv.

30. Job-uge for virksomheder og personer med handicap
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 0,5
mio. kr. i 2021.

Formålet med initiativet er at afholde en årlig landsdækkende job-uge med fokus på be-
skæftigelse af personer med handicap. Job-ugen skal bidrage til, at flere personer med handicap
får en fod indenfor på arbejdsmarkedet, og at flere virksomheder bliver præsenteret for mulighe-
derne for at ansætte personer med handicap. Job-ugen skal indeholde en årlig landsdækkende
jobmesse, hvor virksomheder og jobsøgende kan mødes. Der oprettes samtidig et korps af "Am-
bassadørvirksomheder", der forpligter sig på at vise vejen for at få personer med handicap i job.
Jobmessen afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med jobcentre,
virksomheder, Danske Handicaporganisationer og DA.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder afhol-
delse messe, seminarer og konferencer, analyser, informationsvirksomhed, konsulentbistand og
evaluering mv.

40. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i hvert af
årene 2021 og 2022 til en styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene.

Formålet med initiativet er at styrke fokus på handicapområdet i jobcentrene ved at udbrede
viden om borgere med handicap, og hvilke støttemuligheder der eksisterer, til alle jobcenter-
medarbejdere på tværs af afdelinger for herved at målrette og styrke indsatsen til denne mål-
gruppe.

Bevillingen udmøntes i to hovedinitiativer, som skal bidrage til at styrke fokus på handicap
i jobcentrene: a) styrkelse af nøglepersonsordningen, og b) en praksisguide om forskellige støt-
tepersonsordninger. Initiativet omfatter desuden opkvalificeringsforløb for relevante medarbejdere
og ledere i forhold til regler, målgruppe og effektiv formidling samt konferencer om udvalgte
større handicapmålgrupper.

Der kan af bevillingen ydes tilskud til gennemførelse af projektaktiviteter, herunder til af-
lønning af projektmedarbejdere mv. Der kan yderligere afholdes udgifter til køb af eksterne tje-
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nesteydelser, herunder afholdelse seminarer og konferencer, opkvalificeringsforløb, analyser, in-
formationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering mv.

50. Bedre viden om handicapområdet
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 1,7 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 og 1,5
mio. kr. i hvert af årene 2021 til 2025 til bedre viden om handicapområdet.

Formålet med initiativet er at forbedre viden om handicap og beskæftigelse samt understøtte
en effektiv og målrettet indsats. Bevillingen skal finansiere iværksættelsen af årligt tilbageven-
dende analyser af handicap og beskæftigelse samt en dybdegående udredning af kommunernes
aktuelle praksis og organisering på handicapområdet.

Kontoen er reduceret med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 som følge af udmøntning
af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder analyser,
informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering mv.

| 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reserva-
| tionsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af Aftale mellem Rege-
| ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
| Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om udmøntning af reserven til foran-
| staltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024 af november 2020.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1,5 2,5 2,0 2,0
30. Veteraners vej til job

Udgift ................................................... - - - 1,5 2,5 2,0 2,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - - 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,5 2,4 1,9 1,9

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

| BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.2.13| Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
| ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
| vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
| enklere og økonomisk forsvarligt.
| BV 2.10.5| Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 17.41.01.
| Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
| ningen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op
| til 2/3 anvendes til lønsum. Overførslen sker ved en intern statslig
| overførsel.
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| 30. Veteraners vej til job
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,5 mio. kr. i 2021, 2,5 mio.
| kr. i 2022, 2,0 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024 som følge af Aftale mellem Regeringen,
| Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
| vative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om udmøntning af reserven til foranstaltninger
| på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024 af november 2020.
| Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte beskæftigelse for veteraner og gøre en ind-
| sats for både socialt udsatte veteraner og veteraner, der ønsker at overgå til civil ansættelse.
| Målgruppen er ledige veteraner og veteraner, der ønsker at overgå til civil beskæftigelse.
| Ansøgerkredsen er veteranhjem, frivillige organisationer, foreninger og andre ikke-offentlige
| institutioner, der hjælper veteraner i job. Projekter skal have fokus på beskæftigelse for hele
| målgruppen gennem en håndholdt jobrettet, målrettet og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe
| til at mindske afstanden til beskæftigelse eller overgangen til civil ansættelse.
| Puljen udmøntes med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere initiativer, som blandt andet
| peger på, at rekruttering til projekterne kan være en udfordring. Puljen udmeldes i 2021 til fler-
| årige projekter.
| Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
| De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
| bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)
Som følge af de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrø-

rende seniorer på arbejdsmarkedet.
De enkelte ordninger administreres af § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-

ring.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 6,4 6,5 6,6 6,6 3,3 - -
15. Selvaktiveringsgrupper for seni-
 orer

Udgift ................................................... 6,4 6,5 6,6 6,6 3,3 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,1 6,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,7 - 6,6 6,1 3,3 - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-

ling af tilskud til private tilskudsmodtagere, såfremt det skønnes nød-
vendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt
enklere og økonomisk forsvarligt.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6
Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 4,6 mio. kr. Beholdningen er fordelt med 0,6 mio. kr. på under-
konto 15. og 4,0 mio. kr. på underkonto 20.

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Som følge af de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til at videreføre initiativet.
Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af ud-

dannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt
projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og
nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter
mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

De netværk, som etableres med tilskud fra puljen, er foreninger med mindst 25 medlemmer.
Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2019 af november 2018 er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2019, 6,5 mio. kr. i hvert af årene
2020 og 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022 til videreførelse af initiativet.

Der gennemføres inden for rammerne af den afsatte bevilling en ekstern evaluering af pro-
jektets aktiviteter med henblik på forelæggelse for forligskredsen forud for satspuljeforhandlin-
gerne i efteråret 2021.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.
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Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.
Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.11.01. Departe-

mentet.
Dog hører § 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grøn-

land til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.61. Børnetilskud

17.61.01. Ordinært børnetilskud (Lovbunden)
Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, til børn af enlige for-
sørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af

november 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om

Bandepakke III - "Bander bag tremmer" af marts 2017.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 1.098,2 1.109,7 1.171,0 1.157,1 1.157,1 1.157,1 1.157,1
Indtægtsbevilling ......................................... 2,7 3,5 - - - - -
10. Ordinært børnetilskud

Udgift ................................................... 1.098,2 1.109,7 1.171,0 1.157,1 1.157,1 1.157,1 1.157,1
44. Tilskud til personer ....................... 1.098,2 1.109,7 1.171,0 1.157,1 1.157,1 1.157,1 1.157,1
Indtægt ................................................ 2,7 3,5 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,7 3,5 - - - - -

10. Ordinært børnetilskud
Ordinært børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK

nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober 2012
udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

| Ordinært børnetilskud udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2021 5.996 kr. årligt.
| Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 193.000 i 2021.
| Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 3,4 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.
| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Antal tilskud (1.000) ....................| 199| 197| 196| 203| 192| 199| 193| 193| 193| 193
| II.|  Takst (årlig)
| Ydelsens størrelse .........................| 5.356| 5.432| 5.540| 5.652| 5.764| 5.880| 5.996| -| -| -
| 1II.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter (2021-pl) ............| 1.193| 1.180| 1.173| 1.163| 1.151| 1.194| 1.157| 1.157| 1.157| 1.157

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205362
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205430
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17.61.02. Ekstra børnetilskud (Lovbunden)
Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om bør-

netilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere
ændringer, efter ansøgning til enlige forsørgere med ét eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbe-
tales kvartalsvis forud.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 752,4 758,2 785,2 786,9 786,9 786,9 786,9
10. Ekstra børnetilskud

Udgift ................................................... 752,4 758,2 785,2 786,9 786,9 786,9 786,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 752,4 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 758,2 785,2 786,9 786,9 786,9 786,9

10. Ekstra børnetilskud
| Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om
| finansloven for 2013 af november 2012. Ekstra børnetilskud administreres fra d. 1. oktober 2012
| af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere
| ændringer. Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på sta-
| tens konto. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2021 6.112 kr. årligt. Antallet af tilskudsmodtagere
| anslås til ca. 129.000 i 2020. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,3 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

| Aktivitetsoversigt

17.61.03. Særligt børnetilskud (Lovbunden)
I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af

børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, ydes der et særligt børne-
tilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign. I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med
senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud.

Fra d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.
| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Beregnet antal tilskud (1.000) ......| 132| 131| 130| 131| 129| 131| 129| 129| 129| 129
| II.|  Takst (årlig)
| Ydelsens størrelse .........................| 5.460| 5.536| 5.648| 5.760| 5.876| 5.992| 6.112| -| -| -
| III.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter (2021-pl) ............| 809| 802| 794| 799| 789| 801| 787| 787| 787| 787

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205362
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205430
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205362
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205362
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 363,9 438,0 389,8 415,7 412,9 410,3 407,7
10. Særligt børnetilskud til børn, der

kun har én retlig forældre m.fl.
Udgift ................................................... 301,6 311,8 324,7 325,2 325,2 325,2 325,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 301,6 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 311,8 324,7 325,2 325,2 325,2 325,2

20. Særligt børnetilskud til børn af
folke- og førtidspensionister
Udgift ................................................... 62,3 126,2 65,1 90,5 87,7 85,1 82,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 62,3 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 126,2 65,1 90,5 87,7 85,1 82,5

10. Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forældre m.fl.
| I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
| børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, ydes der et særligt børne-
| tilskud til børn, der kun har én retlig forælder m.fl., der pr. 1. januar 2021 udgør 15.336 kr. årligt.
| I medfør af § 4, stk. 5, ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2021 udgør
| 1.980 kr. årligt. Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2, et særligt
| børnetilskud, der pr. 1. januar 2021 udgør 30.672 kr. årligt, samt et tillæg i medfør af § 4, stk.
| 4, der pr. 1. januar 2021 udgør 3.960 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af

november 2012, der pr. 1. januar 2014 medfører at også børn af personer, der selv har valgt
eneforsørgerrollen er omfattet, dvs. børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig
kvinde, og børn af en eneadoptant.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,9 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign., administreres fra d. 1.
oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark
med senere ændringer. 

Udgiften til særligt børnetilskud til børn, der kun har én retlig forælder o.lign., afholdes af
staten.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Beregnet antal tilskud (1.000) ......| 19| 19| 19| 19| 19| 19| 19| 19| 19| 19
| II.| Ressourcer (mio. kr.)
| Takst (årlig)
| Grundbeløb ...................................| 13.692| 13.884| 14.160| 14.448| 14.736| 15.036| 15.336| -| -| -
| Tillæg ............................................| 1.776| 1.800| 1.836| 1.872| 1.908| 1.944| 1.980| -| -| -
| III.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter (2021-pl) ............| 327| 323| 322| 320| 324| 332| 325| 325| 325| 325
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20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister
| I medfør af § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af bør-
| nebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, ydes der til børn af folke-
| pensionister et særligt børnetilskud, der pr. d. 1. januar 2021 udgør 15.336 kr. årligt.

Bevillingen er omfattet af Førtidspensionsreformen lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring
af lov om social pension og andre love), der medfører at børn af forældre, der er tilkendt før-
tidspension efter de gældende regler herom fra d. 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes
pensionsstatus er berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til
børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før d. 1.
januar 2003.

Bevillingen er endvidere omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre
og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021 og
| 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent
| for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovfor-
| slaget for 2021.

Til børn af pensionister, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5, et tillæg, der pr. 1. januar
2021 udgør 1.992 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særligt børnetilskud
efter § 4, stk. 3, nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrund-
laget opgjort efter § 29 i lov om social pension, jf. LBK nr. 983 af 23. september 2019, overstiger
det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige
børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra d. 1. oktober
2012 af Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med
senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

| Aktivitetsoversigt

17.61.04. Tilskud til særlige grupper af børn (Lovbunden)
Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63

af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks.
tvillinger eller trillinger, for hvert barn udover det første. Efter § 10 b i lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer,
udbetales der efter ansøgning et engangstilskud til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.
Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af
21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til ud-
dannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år. Efter § 10 d i lov om bør-
netilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere
ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende børnetilskud i visse praktik- og
skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til forældre, som har forsørgelses-
pligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der er godkendt som støtteberet-
tigende efter SU-loven.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

|  I.| Behovsdækning
| Beregnet antal tilskud (1.000) ......| 8| 7| 5| 5| 8| 4| 5| 5| 5| 5
| II.| Ressourcer (mio. kr.)
| Takst (årlig)
| Grundbeløb ...................................| 13.692| 13.884| 14.160| 14.448| 14.736| 15.036| 15.336| -| -| -
| Tillæg ............................................| 1.776| 1.800| 1.836| 1.872| 1.908| 1.944| 1.980| -| -| -
| III.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter (2021-pl) ............| 135| 115| 94| 66| 131| 66| 91| 88| 85| 83
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 84,6 81,1 90,6 91,1 91,1 91,1 91,1
10. Tilskud til familier med fler-
 børnsfødsler

Udgift ................................................... 70,9 68,9 74,5 76,0 76,0 76,0 76,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 70,9 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 68,9 74,5 76,0 76,0 76,0 76,0

20. Tilskud til adoptivforældre
Udgift ................................................... 3,7 2,5 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3,7 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 2,5 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4

30. Særligt børnetilskud til uddan-
 nelsessøgende forældre

Udgift ................................................... 6,3 8,2 6,6 9,1 9,1 9,1 9,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 6,3 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 8,2 6,6 9,1 9,1 9,1 9,1

40. Supplerende børnetilskud i visse
praktik- og skoleperioder
Udgift ................................................... 3,8 1,5 5,7 3,6 3,6 3,6 3,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3,8 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 1,5 5,7 3,6 3,6 3,6 3,6

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler
| Efter § 10 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63
| af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks.
| tvillinger eller trillinger, for hvert barn ud over det første. Børn i alderen 0-6 år (herunder også
| adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2021
| 9.896 kr. årligt pr. barn. Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling
Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra
d. 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Beregnet antal tilskud (1.000) ......| 8,5| 8,2| 8,0| 8,2| 7,2| 7,7| 7,7| 7,7| 7,7| 7,7
| II.| Takst (årlig)
| Ydelsens størrelse .........................| 8.832| 8.956| 9.136| 9.320| 9.508| 9.700| 9.896| -| -| -
| III.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter (2021-pl) ............| 85| 81| 79| 75| 72| 75| 76| 76| 76| 76
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20. Tilskud til adoptivforældre
| Efter § 10 b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63
| af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på
| 56.952 kr. pr. 1. januar 2021 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af den adoptionsundersøgende myndighed kan attesteres, at barnet
er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i for-
bindelse med adoptionen. Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf.
LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra d. 1. oktober
2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

| Aktivitetsoversigt

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre
Efter § 10 c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63

af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til
uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til forældre, der deltager i en uddannelse, som er godkendt som støtte-
berettigende efter SU-loven, og som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år. Tilskud kan ikke
udbetales til enlige forsørgere, der er berettiget til stipendium som tillæg efter § 7, stk. 4, nr. 1,
i SU-loven. Hvis to samlevende forældre er berettiget til stipendium som tillæg efter § 7, stk. 4,
nr. 2, kan der kun udbetales tilskud for det andet barn. Tilskud kan dog udbetales til en uddan-
nelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkom-
mende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre kan også udbe-
tales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en ar-
bejdsløshedskasse.

| Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør
| i 2021 7.876 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10 c, stk. 6-14,
| i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63 af 21. januar 2019
| med senere ændringer.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet
- flere i uddannelse og job af april 2013. Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende
forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af
Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere
ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens
konto.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Beregnet antal tilskud ...................| 110| 102| 69| 116| 46| 68| 43| 43| 43| 43
| II.| Takst (årlig)
| Ydelsens størrelse .........................| 50.871| 51.583| 52.615| 53.667| 54.740| 55.835| 56.952| -| -| -
| III.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter (2021-pl) ............| 6| 6| 4| 4| 3| 4| 2| 2| 2| 2
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| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004 om ændring
| af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, således at tilskuddet
| med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.

40. Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder
Efter § 10 d i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 63

af 21. januar 2019 med senere ændringer, udbetales der fra 2014 efter ansøgning et supplerende
børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder, hvor der udbetales løn eller skolepraktikydelse til
forældre, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år, og som deltager i en uddannelse, der
er godkendt som støtteberettigende efter SU-loven.

Det supplerende børnetilskud kan udbetales til enlige forsørgere, der modtager ekstra børne-
tilskud, samt forsørgere, der er samlevende med en person, der deltager i en SU-berettigende
uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter § 23 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr.
981 af 23. september 2019. Der kan kun udbetales ét supplerende børnetilskud pr. forælder uanset
antallet af børn.

Der er ikke ret til udbetaling af supplerende børnetilskud for måneder, hvor ansøgeren mod-
tager særligt børnetilskud til uddannelsessøgende efter § 10 c eller SU. Lever forældrene ikke
sammen, har kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, ret til supplerende børnetil-
skud. Opholder barnet sig lige meget hos begge forældrene, har kun den af forældrene, på hvis
adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, ret til supplerende børnetilskud.

Supplerende børnetilskud for en enlig forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem
summen af stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte
(SU-loven), jf. LBK nr. 1037 af 30. august 2017, og ansøgerens aktuelle indtægt. Supplerende
børnetilskud for en samlevende forsørger beregnes som 55 pct. af forskellen mellem summen af
stipendium, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, og § 10 b, stk. 2, i SU-loven, og ansøgerens aktuelle indtægt.
Bevillingen er omfattet af:

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti og Liberal Alliance om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job
af april 2013.

Udgiften til supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder afholdes af staten.
Supplerende børnetilskud i visse praktik- og skoleperioder administreres af Udbetaling Dan-

mark. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Beregnet antal tilskud ...................| 785| 788| 782| 785| 1.084| 1.153| 1.155| 1.155| 1.155| 1.155
| II.|  Takst (årlig)
| Ydelsens størrelse .........................| 7.032| 7.132| 7.276| 7.420| 7.568| 7.720| 7.876| -| -| -
| III.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statens udgifter (2021-pl) ............| 6| 6| 6| 7| 9| 7| 9| 9| 9| 9

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter (2021-pl)............... 5 7 6 4 2 6 4 4 4 4
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17.61.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (Lovbunden)
Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr.

63 af 21. januar 2019 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat
efter lov om børns forsørgelse, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det of-
fentlige af den person, der er berettiget til at kræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge
bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af
det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 2.479,8 2.789,4 473,3 603,9 603,9 603,9 603,9
Indtægtsbevilling ......................................... 2.226,5 2.239,9 - - - - -
10. Forskudsvis udbetaling af børne-
 bidrag mv.

Udgift ................................................... 2.479,8 2.789,4 473,3 603,9 603,9 603,9 603,9
44. Tilskud til personer ....................... 2.479,8 2.789,4 473,3 603,9 603,9 603,9 603,9
Indtægt ................................................ 2.226,5 2.239,9 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 673,8 728,2 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 1.552,6 1.511,7 - - - - -

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
| Normalbidraget udgør 17.316 kr. årligt i 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 119,7 mio. kr. i hvert
| af årene 2021-2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen opjusteret med 121,1 mio. kr. mio. kr. i hvert af årene
| 2021-2024.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra d. 1. oktober 2012 af Udbetaling
Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019 om Udbetaling Danmark med senere ændringer. Fra
d. 1. oktober 2012 udbetales forskudsvise børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på sta-
tens konto. Som følge af nye retningslinjer for den regnskabsmæssige håndtering af restancer
overdraget til inddrivelse hos SKAT er skønnet for udgifterne på kontoen sænket i 2020.

| Aktivitetsoversigt

17.61.06. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik (Lovbunden)
Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019 med senere

ændringer, kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn
under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk
mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser
tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til
udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Kommunen kan yde hjælp til
dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Der kan

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Takst (årlig)
| Bidragets størrelse .........................| 15.468| 15.684| 15.996| 16.320| 16.644| 16.980| 17.316| -| -| -
| II.| Ressourceforbrug (mio. kr., 2021-pl)
| Samlet offentlig udgift ..................| 766| 798| 852| 269| 572| 482| 604| 604| 604| 604
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ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. Efter § 84 i lov om
aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når foræl-
dremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har for-
sørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til
at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

| På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 1,3 4,2 2,0 2,0 2,0 2,0
10. Forsørgelse efter lov om aktiv
 socialpolitik

Udgift ................................................... 1,2 1,3 4,2 2,0 2,0 2,0 2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,2 1,3 4,2 2,0 2,0 2,0 2,0

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik
Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen yde hjælp til udgifter ved udøvelse

af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse,
at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf
kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på
kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær
ændret, hvilket indebærer, at kommunen også kan yde hjælp til dækning af udgifter til en bo-
pælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns
forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt perso-
ner, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter,
herunder det særlige børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børne-
bidrag, ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

| Aktivitetsoversigt

17.61.08. Det midlertidige børnetilskud (Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til det midlertidige børnetilskud, jf. lov nr. 1550 af 27. december

2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Ressourcer (mio. kr., 2021-pl)
| Offentlige udgifter .......................| 11,9| 11,3| 1,3| 2,5| 2,7| 8,6| 4,0| 4,0| 4,0| 4,0
| Statens udgifter ............................| 5,9| 5,6| 0,6| 1,3| 1,4| 4,3| 2,0| 2,0| 2,0| 2,0
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 95,6 243,1 238,4 - - -
10. Det midlertidige børnetilskud

Udgift ................................................... - 95,6 243,1 238,4 - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 95,6 243,1 238,4 - - -

10. Det midlertidige børnetilskud
| Det midlertidige børnetilskud blev indført pr. 1. januar 2020 med tilbagevirkende kraft fra
| 1. august 2019. Tilskuddet er målrettet børn fra 0-14 år i familier, der er berørt af kontant-
| hjælpsloftet eller integrationsydelsen (selvforsørgelses-og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
| efter 1. januar 2020). Det månedlige tilskud udgør i 2021 717 kr. pr. barn af særligt hårdt ramte,
| 615 kr. pr. barn af enlige, og 563 kr. pr. barn af øvrige i målgruppen. Derudover skal enlige
| forsørgere have et supplerende tilskud på 665 kr. månedligt. Der er dog et loft for midlertidigt
| børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere, idet det maksimale børnetilskud ikke kan overstige
| det beløb, som den enkelte børnefamilie har mistet som følge af kontanthjælpsloftet og som følge
| af indførelsen af integrationsydelsen. Det maksimale børnetilskud afhænger således af det beløb,
| som den enkelte forsørger har mistet som følge af kontanthjælpsloftet og/eller selvforsørgelses-og
| hjemrejseydelse eller overgangsydelsen.

Det midlertidige børnetilskud udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering
på 100 procent.

| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med i alt 122,0 mio. kr. 2021.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019), er bevillingen
| opjusteret med 122,4 mio. kr. i 2021.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2023

| I.| Ressourcer (mio. kr., 2021-pl)
| Offentlige udgifter .....................| -| -| -| -| -| 246,9| 238,4| -| -| -
| Antal helårspersoner (1.000).....| -| -| -| -| -| 14| 14| -| -| -
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17.62. Individuel boligstøtte
Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som bolig-

sikring.
Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan

der ydes boligydelse, jf. § 17.62.01 Boligydelser til pensionister. Til ansøgere, hvor der ikke er
en folkepensionist i husstanden, kan der ydes boligsikring, jf. § 17.62.02. Boligsikring.

Derudover kan der til husstande, hvor der bor en førtidspensionist med pension efter reglerne
fra før 2003, udbetales boligydelse. Hvis førtidspensionen er tilkendt efter de nye regler fra 2003
og frem, kan der ikke udbetales boligydelse, men boligsikring.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten
som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som
lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før d. 1. juli 2008.

Boligstøtte udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal
voksne, antal børn samt boligarealet og eventuelle andre regler.

17.62.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere

ændringer, ydes boligydelse til folkepensionister og til førtidspensionister, der er tilkendt pension
efter de frem til d. 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 7.893,9 7.346,5 7.946,9 7.943,4 7.800,5 7.775,6 7.815,5
Indtægtsbevilling ......................................... 29,7 27,1 26,9 25,8 24,7 23,6 22,6
10. Boligydelser til pensionister

Udgift ................................................... 7.783,0 7.245,4 7.839,5 7.840,3 7.701,7 7.681,1 7.725,3
44. Tilskud til personer ....................... 7.783,0 7.245,4 7.839,5 7.840,3 7.701,7 7.681,1 7.725,3
Indtægt ................................................ 2,0 1,8 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 2,0 1,8 - - - - -

20. Boligydelseslån til pensionister
Udgift ................................................... 110,9 101,1 107,4 103,1 98,8 94,5 90,2
54. Statslige udlån, tilgang ................. 110,9 101,1 107,4 103,1 98,8 94,5 90,2
Indtægt ................................................ 27,7 25,3 26,9 25,8 24,7 23,6 22,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 27,7 25,3 26,9 25,8 24,7 23,6 22,6

10. Boligydelser til pensionister
Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark,

der finansierer udgiften ved træk på statens konto. Der er en kommunal medfinansiering på 25
pct. af udgiften.

Boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før d. 1. ja-
nuar 2003 vil være påvirket af den demografiske udvikling med flere over 65 år, og af at der over
tid vil være færre førtidspensionister, som er berettigede til boligydelsen. Boligydelse til borgere,
som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor
boligstøttelovens sædvanlige lofter over den tilskudsberettigede husleje og den maksimale bolig-
ydelse ikke gælder.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på arbejds-

markedet af juni 2017.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019

af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.
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| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 23,0 mio. kr. i 2021,
| 22,7 mio. kr. i 2022, 22,6 mio. kr. i 2023 og 22,7 mio. kr. i 2024, som følge af at den bekendt-
| gjorte reguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct. lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen
| på Finansloven for 2021.
| Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,3 pct.

| Aktivitetsoversigt

20. Boligydelseslån til pensionister
Pensionister, der er andelshavere eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nær-

mere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet. Boligydelseslån tilskrives renter
svarende til diskontoen d. 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbage-
betales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelses-
lånene tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne
renter på udestående boligstøttelån konteret på § 17.62.01. Boligydelse til pensionister. Kommu-
nernes andel af udlånet på 25 pct. er ligeledes konteret på § 17.62.01. De tilskrevne renter po-
steres også som en indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og
beboerindskudslån, således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul. Tilbagebeta-
linger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 17.62.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning
boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab.
Fra d. 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag via Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

17.62.02. Boligsikring (Lovbunden)
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere

ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra før-
tidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 2.252,1 2.140,9 2.485,8 2.564,2 2.610,2 2.646,3 2.679,1
Indtægtsbevilling ......................................... 19,6 19,6 - - - - -
10. Boligsikring

Udgift ................................................... 2.251,3 2.140,2 2.484,8 2.563,2 2.609,2 2.645,3 2.678,1
44. Tilskud til personer ....................... 2.251,3 2.140,2 2.484,8 2.563,2 2.609,2 2.645,3 2.678,1
Indtægt ................................................ 19,6 19,6 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 19,6 19,6 - - - - -

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| 280,8| 277,4| 278,9| 281,8| 275,8| 274,2| 266,0| 261,3| 260,6| 262,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| 11,1| 11,1| 11,2| 11,1| 10,2| 10,5| 10,5| 10,3| 10,2| 10,3
| III.| Enhedsomkostning (2021-pl)
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| 39,6| 40,0| 40,3| 39,3| 37,0| 39,0| 39,3| 39,3| 39,3| 39,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Udlån
Offentlige udgifter (mio. kr.) 123 119 116 111 101 107 103 99 95 90
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20. Boligsikringslån til førtidspen-
 sionister m.fl.

Udgift ................................................... 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Boligsikring
Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af Udbetaling

Danmark, der finansierer udgiften ved træk på statens konto. Der er en kommunal medfinansi-
ering på 50 pct. af udgiften.

Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv. er berettigede
til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset
om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter d. 1.
januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 17.62.01. Boligydelser
til pensionister.

Antallet af boligsikringsmodtagere stiger fremover i takt med, at der opbygges en bestand
af førtidspensionister efter de regler, der gælder efter 2002, men vil herudover også afhænge af
andre tendenser i samfundsøkonomien som f.eks. udbuddet af lejeboliger mv.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
og Socialdemokratiet om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre
fejludbetalinger af november 2018.

Aftale om lettelse af grænsehindringer for førtidspensionister i rigsfællesskabet.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre samt

Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for nedslidte af maj 2019.
Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alter-

nativet om finansloven for 2020 vedrørende afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen
af december 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022, 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024.

På kontoen er indregnet en stigning i forbrugerprisindekset på 1,2 pct.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen opjusteret med 5,1 mio. kr. i 2022, 5,6
| mio. kr. i 2023 og 6,6 mio. kr. i 2024 som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
| Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ret til tidlig pension af oktober 2020.

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ....................| 280,8| 277,4| 278,9| 281,8| 275,8| 274,2| 266,0| 261,3| 260,6| 262,1
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| 11,1| 11,1| 11,2| 11,1| 10,2| 10,5| 10,5| 10,3| 10,2| 10,3
| III.| Enhedsomkostning (2021-pl)
| Offentlig udgift pr. helårs-
| person (1.000 kr.) ..............| 39,6| 40,0| 40,3| 39,3| 37,0| 39,0| 39,3| 39,3| 39,3| 39,3
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20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.
Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. dog de indledende

bemærkninger til aktivitetsområdet. Staten og kommunerne finansierer hver 50 pct. af udlånet.
Det offentliges krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder ligeledes staten
og kommunerne med 50 pct. til hver.

Udlån og tilskrevne renter udgiftsføres på konto § 17.62.02. Boligsikring. Tilskrevne renter
opgøres ud fra Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Eventuelle tilskrevne renter på
boligsikringslån modposteres som indtægt på § 17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, bo-
ligsikringslån og beboerindskudslån, da renterne først indbetales, når lånene tilbagebetales. Til-
bagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 17.62.05. Af-
drag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerind-
skudslån.

Aktivitetsoversigt

17.62.03. Støtte til betaling af beboerindskud (Lovbunden)
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere

ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter d. 1. april
1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt,
idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 186,7 180,3 190,0 179,5 179,5 179,5 179,5
10. Støtte til betaling af beboerind-
 skud

Udgift ................................................... 186,7 180,3 190,0 179,5 179,5 179,5 179,5
54. Statslige udlån, tilgang ................. 186,7 180,3 190,0 179,5 179,5 179,5 179,5

10. Støtte til betaling af beboerindskud
Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget

efter d. 1. april 1964, hvis husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct.
Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige be-
boerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlej-
ningsbyggeri. To tredjedele af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten.

Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv.
til alle almene boliger og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af ud-
lånsmidlerne til rådighed af staten.

Beboerindskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før in-
dekslånereformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for
lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger.

I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige seks måne-
ders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i fem år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst
10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdrags-
frihed udover 5. år.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.) 2,0 1,8 1,8 1,6 1,4 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Aktivitetsoversigt

17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. (Lovbunden)
I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere

ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for
flygtninge.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 21,3 24,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
10. Tab på garantier for flygtninges
 fraflytningsudgifter mv.

Udgift ................................................... 21,3 24,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 21,3 24,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.
Flygtninge kan, inden for de første 3 år efter at de har opnået opholdstilladelse, ved indflyt-

ning i lejeboliger få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved
fraflytning. Der ydes desuden dækning for et eventuelt lejetab, som kommunerne måtte have
vedrørende boliger, som er erhvervet for at kunne stille til rådighed for flygtninge, men hvor
boligerne i kortere perioder står tomme. Kontoen omfatter udgifter til garantier i forbindelse med
private og kommunale lejeboliger, mens tilsvarende udgifter i forbindelse garantier i almene bo-
liger afholdes på § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Staten yder 100 pct. re-
fusion af kommunernes udgifter.

Aktivitetsoversigt

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån,
boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere
ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelses-
lån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug
Statslige udgifter (mio. kr.) 215 235 220 187 180,3 190 180 180 180 180

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug
Statslige udgifter (mio. kr.) 23,5 45,2 28,3 21,3 24,7 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204977
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 39,5 76,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8
Indtægtsbevilling ......................................... 297,7 332,4 307,4 307,4 307,4 307,4 307,4
10. Afdrag, afskrivninger og gen-

vundne afskrivninger for bebo-
 erindskudslån mv.

Udgift ................................................... 39,5 76,8 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 31,0 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 39,5 76,8 - 31,0 31,0 31,0 31,0
Indtægt ................................................ 297,7 332,4 187,4 187,4 187,4 187,4 187,4
28. Ekstraordinære indtægter ............. 1,7 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
55. Statslige udlån, afgang .................. 296,0 330,4 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1

20. Afdrag, afskrivninger og gen-
vundne afskrivninger for bolig-
ydelseslån og boligsikringslån

 mv.
Udgift ................................................... - - 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
44. Tilskud til personer ....................... - - 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
Indtægt ................................................ - - 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for beboerindskudslån mv.
Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger

af tidligere uerholdelige beløb for beboerindskudslån mv.
Tilbagebetaling af lånene fordeles svarende til refusionen på området. Lån kan afskrives, hvis

långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gen-
nemføre kravet.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Frem til 2019 omfatter tabellen også indtægter og udgifter vedrørende afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger
for boligydelses- og boligsikringslån. Fra 2020 er disse indtægter og udgifter udskilt på § 17.62.05.20. Afdrag, afskrivninger og genvundne
afskrivninger for boligydelseslån og boligsikringslån mv. 

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1 Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende af-
skrivninger ag boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
mv. på forslag til lov om tillægsbevilling.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Udgifter (mio. kr.)
Tabsafskrivninger ............... 82,0 48,1 63,7 39,5 76,8 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

II. Indtægter (mio. kr.)
Genvundne tab ................... 2,3 2,9 2,5 1,7 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Afdrag/tabsafskrivninger ..... 328,2 314,1 330,1 296,0 330,4 185,1 185,1 185,1 185,1 185,1
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20. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån og boligsikrings-
lån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger
af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån og boligsikringslån mv. Boligydelses- og bo-
ligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren
udtræder af husstanden.

Ved lån ydet til ejerboliger søger staten at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra
låntager eller på dennes vegne er anmodet om at frafalde denne. Tilbagebetaling af boligydel-
seslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt.

For boligsikringslån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området. Lån kan
afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed
for at gennemføre kravet.

Fra d. 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende bolig-
ydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Frem til 2019 indgår indtæ gter og udgifter vedrørende afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelses-
og boligsikringslån på § 17.62.05.10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for beboerindkudslån mv.

17.62.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
 (Lovbunden)

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 48 af 16. januar 2019 med senere
ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere
har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af bebo-
erindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 9,7 5,4 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0
10. Renteindtægter af beboerind-
 skudslån

Indtægt ................................................ 9,7 5,4 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0
25. Finansielle indtægter .................... 9,7 5,4 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0

10. Renteindtægter af beboerindskudslån
Kontoen omfatter renteindtægter på beboerindskudslån mv., der administreres i kommunerne.
Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den

statslige andel af rentetilskrivninger følger refusionsprocenten for det pågældende låntype.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Udgifter (mio. kr.)
Tabsafskrivninger ............... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

II. Indtægter (mio. kr.)
Genvundne tab ................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afdrag/tabsafskrivninger ..... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=204977
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Aktivitetsoversigt

20. Renteindtægter af boligydelseslån og boligsikringslån
Kontoen omfatter tekniske rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsik-

ringslån, der administreres af Udbetaling Danmark. Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes
med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Af gæld optaget
før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Den statslige andel af rente-
tilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for boligsikringslån lægges refusionsprocen-
ten til grund.

Ved udarbejdelse af forslaget er Nationalbankens officielle diskonto 0 pct., og der vil ikke
være rentetilskrivninger på udestående boligydelseslån og boligsikringslån i 2021 medmindre
diskontoen ændres inden 1. oktober 2020.

Aktivitetsoversigt

17.63. Særlige individuelle ydelser

17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. (Lovbunden)
Kontoen vedrører økonomisk hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling

mv. for økonomisk vanskeligt stillede personer og fra 2013 bevillinger til dækning af særligt til-
skud til tandpleje for personer, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til
niveauet for hjælp i kontanthjælpssystemet.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,5 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 82,6 83,9 98,1 92,2 92,2 92,2 92,2
10. Sygebehandling, medicin mv.

Udgift ................................................... 26,0 27,4 32,0 31,2 31,2 31,2 31,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 26,0 27,4 32,0 31,2 31,2 31,2 31,2

20. Tilskud til tandpleje til økono-
misk vanskeligt stillede
Udgift ................................................... 56,6 56,4 66,1 61,0 61,0 61,0 61,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 56,6 56,4 66,1 61,0 61,0 61,0 61,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Indtægter (mio. kr.)
Indbetalte renter vedr. bebo-
erindskudslån ...................... 8,2 6,8 6,3 9,7 5,4 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I. Indtægter (mio. kr.)
Tilskrevne renter vedr. bolig-
støttelån .............................. - - - - - - - - - -
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10. Sygebehandling, medicin mv.
Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019, kan der ydes

hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden
lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun
ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Aktivitetsoversigt

20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede
Efter § 82 a i lov om social aktivpolitik, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019, ydes et til-

skud til tandpleje for personer, som modtager ydelser efter lov om en aktiv socialpolitik svarende
til niveauet for hjælp i kontanthjælpssystemet, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering
og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012. For 18-24 årige og for 25-29 årige,
som modtager uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg, ydes et tilskud på 100 pct. af personens
egen del af udgiften til tandpleje, der overstiger en egenbetaling på 600 kr. For personer, der er
fyldt 25 år, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller andre ydelser efter lov
om aktiv socialpolitik på kontanthjælpsniveau, ydes et tilskud på 65 pct. af personens egen del
af udgiften, der overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Aktivitetsoversigt

17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde (Lovbunden)
Kontoen vedrører økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og flytning, som

ydes efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 51,5 59,4 56,1 59,6 59,6 59,6 59,6
10. Flytning og hjælp i enkelttilfæl-
 de

Udgift ................................................... 51,5 59,4 56,1 59,6 59,6 59,6 59,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 51,5 59,4 56,1 59,6 59,6 59,6 59,6

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019, kan kommu-

nerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for æn-
dringer i sine forhold, hvis den pågældende persons egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad
vil vanskeliggøre personens eller familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 981 af 23. september 2019, kan kommu-
nerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervs-
forhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til
ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift. Kommu-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) 73 67 61 65 54 64 62 62 62 62

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) 119 146 135 127 104 134 122 122 122 122

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
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nerne kan derudover efter samme bestemmelse yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter
i forbindelse med flytning til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den
pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes
og familiens muligheder for at klare sig i fremtiden.

På kontoen er indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,5 pct.

Aktivitetsoversigt

17.63.03. Efterlevelseshjælp (Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever

afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 981 af 23.
september 2019, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl
her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til ef-
terlevelsespension.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 1,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
10. Efterlevelseshjælp

Udgift ................................................... 1,0 1,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 1,7 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 1,0 - 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

10. Efterlevelseshjælp
| Efterlevelseshjælp udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.
| Hjælpen er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 15.234 kr. i 2021. I særlige
| tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån.

Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet satsreguleringsprocent på 1,25 pct.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Efterlevelseshjælp var til og med 2019 omfattet af 50 pct. kommunal medfinansiering.

17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Kontoen er overført fra § 15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter som
følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved ressortansvaret overgår til Beskæfti-
gelsesministeriet.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug (2021-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) 150 134 122 107 121 114 119 119 119 119

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2021-pl)
Offentlige udgifter............................ 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2
Statens udgifter ................................ 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/981
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
10. Tilskud til hel eller delvis dæk-

ning af rejseudgifter til, fra og i
 Grønland

Udgift ................................................... 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,6 0,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland
Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i

Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt
mellem Grønland og det øvrige rige. Der tildeles i første række tilskud til dækning af rejseom-
kostninger i forbindelse med børn eller forældres dødsfald og begravelse.

Rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til, at formålet med
rejsen kan opfyldes. Der kan maksimalt bevilliges 20.000 kr. i tilskud til dækning af rejseudgifter
til, fra og i Grønland.

Ansøgerkredsen er primært målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt
selv at finansiere rejseomkostningerne.

Udbetaling Danmark International Pension administrerer tilskudsordningen fra 1. oktober
2016 som følge af lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Ved behandling af ansøgninger om tilskud bliver der særligt lagt vægt på ansøgers økono-
miske forhold, herunder husstanden samlede indkomst og udgifter.

17.64. Sociale Pensioner
Bevillingerne under aktivitetsområde 17.64. Sociale Pensioner omfatter primært de statslige

udgifter til social pension samt tillægsydelser til pensionister efter pensionslovene, jf. lov om
social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
mv.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Folkepension kan udbetales, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er op-

fyldt, til personer, der har nået folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er 66 år i 2020 og
forhøjes gradvist til 67 år i perioden 2020-22 med et halvt år hver 1. januar. Folkepensionsalderen
forhøjes yderligere til 68 år fra d. 1. januar 2030.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 135.162,8 138.974,0 142.574,9 144.576,8 142.729,4 144.116,2 146.663,9
Indtægtsbevilling ......................................... 5,0 5,8 - - - - -
10. Folkepension til pensionister

Udgift ................................................... 132.966,3 136.760,1 140.284,3 142.274,1 140.428,9 141.746,1 144.217,5
44. Tilskud til personer ....................... 132.966,3 136.760,1 140.284,3 142.274,1 140.428,9 141.746,1 144.217,5
Indtægt ................................................ 5,0 5,7 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 5,0 5,7 - - - - -

20. Pensionister i udlandet
Udgift ................................................... 2.196,5 2.213,9 2.290,6 2.302,7 2.300,5 2.370,1 2.446,4
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 2.196,5 2.214,1 2.290,6 2.302,7 2.300,5 2.370,1 2.446,4
44. Tilskud til personer ....................... - -0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,1 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... - 0,1 - - - - -

10. Folkepension til pensionister
| Folkepensionen består i 2021 af et grundbeløb på 6.518 kr. pr. måned og et pensionstillæg
| på 7.335 kr. pr. måned for enlige og 3.707 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pen-
| sionstillæg indtægtsreguleres, hvilket så vidt muligt sker i forlængelse af hinanden, så grundbe-
| løbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - bero-
| ende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en
| supplerende pensionsydelse på maksimalt 18.400 kr.

Fra d. 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark med en statslig finansi-
ering på 100 pct

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om senere

tilbagetrækning af maj 2011.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om fi-

nansloven for 2015 af november 2014 om genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge.
Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti af juli 2015 om ændring af lov om social pension vedrørende harmonisering
af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på arbejds-
markedet af juni 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-
nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt
ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-
dikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.
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Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret
til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med i alt 76,5 mio. kr. i 2021
| og opjusteret med i alt 15,5 mio. kr. i 2022, 36,7 mio. kr. i 2023 og 51,8 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 416,3 mio. kr. i 2021, 410,6 mio. kr. i 2022, 414,4 mio. kr. i 2023 og 421,5 mio.
| kr. i 2024.
| Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2021 opjusteret med
| 312,8 mio. kr. i 2021, 309,0 mio. kr. i 2022, 311,9 mio. kr. i 2023 og 317,3 mio. kr. i 2024.
| Som følge af forslag til lov nr. 21 af oktober 2020 om ændring af lov om social pension og
| forskellige andre love, der bl.a. medfører en harmonisering af danske regler med EU-retten om
| udenlandske pensioner, er bevillingen forhøjet med 27,0 mio. kr. i 2021 og 10,6 mio. kr. årligt i
| 2022 og frem.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen opjusteret med 106,5
| mio. kr. i 2022, 128,6 mio. kr. i 2023 og 145,4 mio. kr. i 2024.
| Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,3 pct.

| Aktivitetsoversigt

20. Pensionister i udlandet
Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages

af Udbetaling Danmark. Satserne for pensionister er de samme, som gælder for herboende pen-
sionister, jf. aktivitetsoversigten til § 17.64.01. Folkepension.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om

en skattereform af juni 2012.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019

af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af

folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret
til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 6,7 mio. kr. i 2021, 6,8
| mio. kr. i 2022, 7,0 mio. kr. i 2023 og 7,2 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Antal folkepensionister (1.000) .......| 1.043| 1.064| 1.082| 1.101| 1.097| 1.083| 1.074| 1.061| 1.071| 1.090
| II.| Produktion
| Folkepensionens størrelse pr. 1. janu-
| ar (kr. pr. måned, løbende pl.)
| Samgifte i alt ....................................| 9.040| 9.199| 9.383| 9.570| 9.780| 9.995| 10.225| -| -| -
| Heraf grundbeløb ............................| 5.997| 6.063| 6.160| 6.237| 6.327| 6.419| 6.518| -| -| -
| Enlige i alt .......................................| 12.258| 12.462| 12.711| 12.965| 13.250| 13.541| 13.853| -| -| -
| Heraf grundbeløb ............................| 5.997| 6.063| 6.160| 6.237| 6.327| 6.419| 6.518| -| -| -
| Den supplerende pensionsydelse .....| 16.400| 16.600| 16.900| 17.200| 17.600| 18.000| 18.400| -| -| -
| III.| Ressourceforbrug (mia. kr.)
| Udgifter i kalenderåret, løbende pl. .| 120,5| 125,1| 128,0| 133,0| 136,8| 140,3| 142,3| 140,4| 141,7| 144,2
| Udgifter i kalenderåret, 2021-pl. ......| 135,6| 138,8| 139,3| 141,8| 143,0| 143,5| 142,3| 140,4| 141,7| 144,2
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| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021.
| Kontoen er reguleret med den opgjorte private lønudvikling på 2,3 pct.

| Aktivitetsoversigt

17.64.02. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og før-

tidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt
stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social
pension, jf. LBK nr. 983 af 23. september 2019 og § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mel-
lemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 982 af 23. september
2019.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 448,2 525,4 505,9 537,5 537,5 537,5 537,5
10. Personlige tillæg til pensionister

Udgift ................................................... 448,2 524,3 504,5 536,1 536,1 536,1 536,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 446,8 524,3 504,5 536,1 536,1 536,1 536,1
44. Tilskud til personer ....................... 1,4 - - - - - -

20. Personlige tillæg til pensionister
 i udlandet

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

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

10. Personlige tillæg til pensionister
Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret

individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.
Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov

om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, ydes til dækning af
egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven.
Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fod-
terapeut og psykolog samt høreapparater. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring
af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til
tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den
personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til
ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 pct. og bortfalder ved en tillægsprocent på 0 pct.
Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økono-
miske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Staten afholder 50 pct. af udgifterne til personligt tillæg og helbredstillæg.
Bevillingen er omfattet af:

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Behovsdækning
| Antal folkepensionister (1.000) ...........| 45,4| 47,6| 49,0| 50,2| 50,1| 50,1| 49,9| 50,1| 51,8| 53,5
| II.| Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
| Udgifter i kalenderåret, løbende pl. ....| 1,9| 2,0| 2,1| 2,2| 2,2| 2,3| 2,3| 2,3| 2,4| 2,4
| Udgifter i kalenderåret, 2021-pl. ........| 2,2| 2,2| 2,3| 2,3| 2,3| 2,3| 2,3| 2,3| 2,4| 2,4

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/983
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/982
http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=19124
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=19752
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Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-
dikale Venstre om Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret
til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,5 pct.

Aktivitetsoversigt

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet
Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet.
På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,5 pct.

17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Efter § 14, stk. 2 og 3, i lov om social pension, jf. LBK nr. 983 af 23. september 2019, samt

lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK
nr. 982 af 23. september 2019, kan der ydes varmetillæg til dækning af folke- og førtidspensio-
nisters (efter gammel ordning) varmeudgifter. Beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg
reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Stati-
stiks forbrugerprisindeks. Pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for
varmetillæg.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 261,7 266,3 280,3 246,1 230,5 215,9 202,2
10. Varmetillæg

Udgift ................................................... 261,7 266,3 280,3 246,1 230,5 215,9 202,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 261,7 266,3 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 280,3 246,1 230,5 215,9 202,2

10. Varmetillæg
Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af modtagere samt af den enkelte

pensionists udgift til opvarmning. Fra den 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling
Danmark med en statslig finansiering på 75 pct.

Kontoen omfatter desuden varmetillæg ydet til pensionister bosiddende i udlandet, hvor staten
afholder hele udgiften.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019

af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Behovsdækning(1.000 personer)
Antal pensionister med tillægsprocent på
100 ....................................................... 375 357 351 342 331 440 440 440 440 440
Antal pensionister med tillægsprocent
større end 0 .......................................... 634 628 629 627 621 673 673 673 673 673

II. Ressourceforbrug (mio. kr. 2021-pl)
Offentlige udgifter mio. kr. .................. 1.063 1.055 1.041 931 1.076 1.026 1.074 1.074 1.074 1.074
Statslige udgifter mio. kr. .................... 532 528 521 466 539 513 538 538 538 538

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/983
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/982
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Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret
til seniorpension for nedslidte af maj 2019.

På kontoen er der indregnet et generelt pris- og lønindeks på 1,5 pct.

Aktivitetsoversigt

17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond (Lovbunden)
På kontoen er opført overførsel fra den Sociale Pensionsfond.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 13.320,0 13.350,0 13.520,0 13.690,0 - - -
10. Overførsel fra Den Sociale Pen-
 sionsfond

Indtægt ................................................ 13.320,0 13.350,0 13.520,0 13.690,0 - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 13.320,0 13.350,0 13.520,0 13.690,0 - - -
Bemærkninger: Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 17.64.04. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensions-

bidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til fonden fra d. 1. januar 1982. Fonden videreføres
med de midler, der indtil d. 1. januar 1982 er tilført fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale
Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af fondens obligationsbeholdning anvendes i over-
ensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer,
der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pen-
sionsforbedringer, henlægges til fonden.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2021 op-
gøres til 13.688,7 mio. kr. inkl. en korrektion på -378,6 mio. kr. af det beløb, som blev overført
i 2019. Beløbet afrundes til 13.690 mio. kr. Uden korrektionen på -378,6 mio. kr. vedrørende
2019 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2021 opgøres til 14.067,3 mio. kr.

Overførslen for 2019 skønnedes på finansloven for 2019 til 13.597,5 mio. kr. ekskl. korrek-
tion for 2017 og til 13.350 mio. kr. inkl. korrektionen for 2017 og efter afrunding. Den endelige
opgørelse for 2019, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til
gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 13.218,9 mio. kr. svarende til -378,6
mio. kr. mindre end det overførte beløb.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 13.690 mio. kr. i 2021 samtidig vil
betyde en overførsel af midler fra fondens grundkapital, der forventes at udløbe i 2022.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Ressourceforbrug (mio. kr., 2021-pl)
Offentlige udgifter ...................... 516 456 399 363 364 379 328 307 288 270
Statslige udgifter ......................... 387 342 300 272 273 285 246 231 216 202
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17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)
Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 1411 af 27. december 2008 om

ændring af lov om social pension og andre love, i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter
de nye regler, konteres på denne konto.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er
varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at
blive helt eller delvist selvforsørgende.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.
Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som før d. 1. juli 2014 er blevet

tilkendt førtidspension efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.10. Førtidspension med 35 pct.
refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion og § 17.64.05.30. Førtidspension
med 100 pct. refusion.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af
februar 2015 ændres medfinansieringsprocenten fra finansloven for 2016 til 20 pct. de første 4
uger, 60 pct. i uge 5-26, 70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. efter uge 52. Ændringen omfatter alle
førtidspensionister med fast bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt
førtidspension 1. juli 2014 eller senere.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af
februar 2015 videreføres ordningen med nye refusionssatser fra finansloven for 2016 på konto §
17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti
om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmod-
tagere af november 2018.
Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og
Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for
nedslidte af maj 2019.

Udgifter til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet, som er blevet tilkendt førtidspen-
sion efter de nye regler, konteres på § 17.64.05.40. Førtidspension til pensionister i udlandet.

| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 7.629,4 7.495,8 7.340,1 7.224,8 6.984,9 6.587,3 6.204,8
10. Førtidspension med 35 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 7.031,8 6.892,3 6.749,6 6.600,9 6.356,3 5.966,0 5.591,2
44. Tilskud til personer ....................... 7.031,8 6.892,3 6.749,6 6.600,9 6.356,3 5.966,0 5.591,2

20. Førtidspension med 50 pct. refu-
 sion

Udgift ................................................... 34,6 28,9 27,8 25,5 23,5 21,0 17,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 34,6 28,9 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 27,8 25,5 23,5 21,0 17,4

30. Førtidspension med 100 pct. re-
 fusion

Udgift ................................................... 62,2 59,8 70,9 67,1 65,1 53,3 42,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 62,2 59,8 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 70,9 67,1 65,1 53,3 42,2

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122940
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40. Førtidspension til pensionister i
 udlandet

Udgift ................................................... 500,8 514,8 491,8 531,3 540,0 547,0 554,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 500,8 514,8 491,8 531,3 540,0 547,0 554,0

10. Førtidspension med 35 pct. refusion
Udgifterne til førtidspensionister, som er blevet tilkendt førtidspension efter de nye regler i

perioden fra d. 1. januar 2003 til d. 30. juni 2014 konteres på kontoen. Den statslige finansi-
eringsandel for disse førtidspensionister udgør 35 pct.

Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt
at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. LBK
nr. 48 af 16. januar 2019 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og al-
mindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne
til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension
efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 35
pct. statslig finansieringsandel, konteres også på denne konto.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 19,6 mio. kr. i 2021, 18,8
| mio. kr. i 2022, 17,7 mio. kr. i 2023 og 16,6 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

20. Førtidspension med 50 pct. refusion
Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt

at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. LBK
nr. 48 af 16. januar 2019 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og al-
mindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne
til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension
efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 50
pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene
| 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point
| lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Kommunernes udgifter til kontoen er omfattet af budgetgarantien.

30. Førtidspension med 100 pct. refusion
Fra d. 1. juni til og med d. 31. december 2013 havde førtidspensionister mulighed for frivilligt

at overgå fra førtidspension efter de gamle regler til førtidspension efter de nye regler, jf. LBK
nr. 48 af 16. januar 2019 om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og al-
mindelig førtidspension mv., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte. Udgifterne
til de førtidspensionister, der benyttede den frivillige overgang og tidligere modtog førtidspension
efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med 100
pct. statslig finansieringsandel, konteres på denne konto.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,2 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2023 og 0,1 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent
| for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovfor-
| slaget for 2021.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/48
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| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.05.10-30.

40. Førtidspension til pensionister i udlandet
Efter § 52, stk. 3, i lov om social pension, jf. LBK nr. 983 af 23. september 2019, afholder

staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet samt på Grønland og
Færøerne. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet,
der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social
pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 1,6 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-
| point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

| Aktivitetsoversigt

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lov-
bunden)

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen, jf. lov nr. 1411 af 27. december 2008 om
ændring af lov om social pension og andre love, i kraft. Førtidspensioner, der tilkendt førtids-
pension før de nye regler, konteres på denne konto.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti
om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmod-
tagere af november 2018.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for
nedslidte af maj 2019.

| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .................................| 133,3| 118,3| 110,8| 105,2| 99,4| 96,0| 92,7| 89,2| 83,7| 78,4
| Antal tilkendelser .............................| 6,9| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| II.| Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
| Offentlige udgifter, løbende pl ........| 242,9| 222,8| 211,7| 202,7| 198,1| 194,1| 189,8| 182,7| 171,4| 160,5
| Offentlige udgifter (2021-pl) ...........| 262,2| 237,9| 222,5| 210,4| 203,1| 196,5| 189,8| 182,7| 171,4| 160,5
| Statens udgifter (2021-pl) .................| 91,0| 82,6| 78,3| 73,9| 71,5| 69,4| 66,9| 64,4| 60,4| 56,5
| III.| Offentlige udgifter pr. helårsperson
| (2021-pl, 1000 kr.) ..........................| 194,1| 198,3| 200,6| 199,8| 201,8| 202,4| 204,7| 204,9| 204,8| 204,7

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ..............................| 3,4| 3,3| 3,3| 3,3| 3,5| 3,3| 3,5| 3,6| 3,6| 3,7
| II.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Offentlige udgifter i løbende pl. ..| 470,1| 482,6| 484,4| 484,7| 503,3| 494,0| 531,3| 540,0| 547,0| 554,0
| Offentlige udgifter (2021-pl) ........| 507,0| 515,1| 508,6| 502,6| 527,2| 500,2| 531,3| 540,0| 547,0| 554,0
| III| Offentlige udgifter pr. helårsperson
| (2021-pl, 1000 kr.) ........................| 149,2| 156,0| 154,1| 152,2| 148,8| 151,9| 151,3| 151,3| 151,4| 151,3
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 8.530,5 7.664,3 7.861,0 7.486,3 7.049,7 6.331,5 5.665,6
10. Højeste, mellemste og alminde-

lig førtidspension med 100 pct.
refusion inkl. tillægsydelse til al-

 mindelig førtidspension
Udgift ................................................... 5.127,2 4.543,0 4.767,4 4.489,3 4.239,6 3.752,7 3.304,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5.127,2 4.543,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 4.767,4 4.489,3 4.239,6 3.752,7 3.304,3

20. Højeste, mellemste og alminde-
lig førtidspension med 50 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 1.613,7 1.404,9 1.416,0 1.377,0 1.265,1 1.146,7 1.036,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.613,7 1.404,9 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 1.416,0 1.377,0 1.265,1 1.146,7 1.036,1

30. Højeste, mellemste og alminde-
lig førtidspension med 35 pct.

 refusion
Udgift ................................................... 1.641,3 1.582,1 1.546,9 1.491,1 1.433,6 1.335,9 1.242,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.641,3 1.582,1 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 1.546,9 1.491,1 1.433,6 1.335,9 1.242,0

40. Udenlandske førtidspensionister
med højeste, mellemste og al-
mindelig førtidspension inkl. til-
lægsydelse til almindelig førtids-

 pension
Udgift ................................................... 148,3 134,4 130,7 128,9 111,4 96,2 83,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 148,3 134,4 130,7 128,9 111,4 96,2 83,2

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse
til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat efter lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., jf. LBK nr. 982 af 23.
september 2019. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendtes højeste, mellemste,
forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bi-
stands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet al-
mindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra
at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes per-
soner på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk inva-
liditetsydelse, hvis pensionen gøres hvilende.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven
for 2006 af november 2005 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og al-
mindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste før-
tidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuldt ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af
højt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 om finansiering afholder staten kommunernes udgifter
til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis af-
gørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden d. 1.
januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.
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| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 13,3 mio. kr. i 2021, 12,6
| mio. kr. i 2022, 11,1 mio. kr. i 2023 og 9,8 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og
plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12.
juni 1997.

Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
Efter § 67 om finansiering i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig

førtidspension mv., jf. LBK nr. 982 af 23. september 2019, afholder staten 50 pct. af udgifterne
til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt
bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter
d. 1. januar 1992, eller hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet
efter denne dato. Staten afholder 50 pct. af udgifterne til førtidspension, invaliditetsydelse og bi-
stands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni
1997 eller senere.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 4,1 mio. kr. i 2021, 3,7
| mio. kr. i 2022, 3,4 mio. kr. i 2023 og 3,1 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
Efter § 67 om finansiering i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig

førtidspension mv., jf. LBK nr. 982 af 23. september 2019, afholder staten 35 pct. af finansi-
eringen af udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, inva-
liditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter d. 1. januar 1999.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 4,4 mio. kr. i 2021, 4,2 mio.
| kr. i 2022, 4,0 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsre-
| guleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen
| på Finanslovforslaget for 2021.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Fra d. 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: Aktivitetsoversigten vedrører § 17.64.06.10-30.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ...........................| 86,8| 79,8| 72,7| 66,4| 65,5| 62,5| 58,5| 55,2| 50,1| 45,3
| Antal modtagere af invaliditets
| ydelse .........................................| 4,0| 3,9| 3,7| 3,5| 3,0| 3,1| 2,9| 2,7| 2,5| 2,3
| II.| Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
| Offentlige udgifter løbende pl. ..| 163,1| 151,8| 141,0| 129,5| 118,7| 120,2| 115,0| 108,7| 98,6| 89,3
| Offentlige udgifter (2021-pl) .....| 175,9| 161,9| 148,1| 134,3| 123,3| 121,7| 115,0| 108,7| 98,6| 89,3
| Statslige udgifter (2021- pl) ......| 118,4| 103,9| 95,1| 86,8| 77,8| 78,3| 73,6| 69,4| 62,4| 55,8
| III| Offentlige udgifter pr. helårsperson
| (2021-pl, 1000 kr.)......................| 193,7| 193,5| 193,8| 192,0| 188,3| 194,6| 196,8| 196,9| 197,0| 197,0
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40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension
inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.,
jf. LBK nr. 982 af 23. september 2019, afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspension til
personer, der har fast bopæl i udlandet samt Grønland og Færøerne.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. i 2021, 0,3
| mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

| Aktivitetsoversigt

17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister (Lovbunden)
Efter lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægs-

pension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at førtidspensionister frivilligt kan
indbetale bidrag til ATP med virkning fra d. 1. januar 1997.

Som et led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. lov nr. 1411 af 27. december 2008 om
ændring af lov om social pension og andre love, blev det vedtaget, at alle personer, der er tilkendt
førtidspension før d. 1. januar 2003, fortsat kan tilmelde sig frivilligt, mens de personer, der er
tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge
tilfælde er den statslige finansieringsandel to tredjedele. Med virkning fra d. 1. januar 2016 udgør
det årlige ATP-bidrag 3.396 kr.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for
nedslidte af maj 2019.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 366,2 379,0 392,7 422,7 437,5 442,5 446,5
10. ATP-bidrag af førtidspensioni-
 ster

Udgift ................................................... 358,1 370,9 384,6 414,7 429,4 434,3 438,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 358,1 370,9 384,6 414,7 429,4 434,3 438,2

20. ATP-bidrag af førtidspensioni-
ster i udlandet
Udgift ................................................... 8,1 8,1 8,1 8,0 8,1 8,2 8,3
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 8,1 8,1 8,1 8,0 8,1 8,2 8,3

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner .......................| 1,4| 1,3| 1,1| 1,0| 0,9| 0,9| 0,8| 0,7| 0,6| 0,5
| II.| Ressourceforbrug (mio. kr.)
| Statslige udgifter, løbende pl | 184,0| 175,4| 159,7| 143,5| 134,4| 130,7| 128,9| 111,4| 96,2| 83,2
| Statslige udgifter, (2021-pl) ..| 198,4| 187,1| 167,7| 148,9| 137,6| 132,3| 128,9| 111,4| 96,2| 83,2
| III.| Offentlige udgifter pr. helårsper-
| son (2021-pl, 1000 kr.) .........| 141,8| 143,9| 152,3| 148,2| 153,0| 152,7| 152,8| 152,8| 152,8| 152,9
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10. ATP-bidrag af førtidspensionister
Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i Danmark.

Aktivitetsoversigt

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet
Kontoen vedrører ATP-bidrag af førtidspensionister bosat i udlandet.

17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden)
Som led i førtidspensionsreformen fra 2003, jf. Lov nr. 1411 af 27. december 2008 om æn-

dring af lov om social pension og andre love, blev der etableret en frivillig supplerende opspa-
ringsordning, der trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig, og alle førtidspensionister
har mulighed for at tilslutte sig ordningen uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en
arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning pla-
ceres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv én tredjedel, og Udbetaling Danmark betaler de
resterende to tredjedele på vegne af staten. 

| Udbetaling Danmarks udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr.
| person i ordningen udgør 6.660 kr. årligt i 2021. 

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for
nedslidte af maj 2019.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 418,3 441,3 464,0 507,0 526,0 533,0 539,0
10. Supplerende arbejdsmarkedspen-

sion for førtidspensionister
Udgift ................................................... 411,9 434,7 457,7 501,0 520,0 527,0 533,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 411,9 434,7 457,7 501,0 520,0 527,0 533,0

20. Supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for førtidspensionister i ud-

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

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ........................ 168,5 160,2 157,8 156,9 154,4 162,9 169,6 182,8 189,4 191,5 193,2

II. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter ....................... 411,5 391,3 365,5 355,9 350,1 369,4 384,6 414,7 429,4 434,3 438,2

III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårsperson,
kr. ............................................ 2.160 2.160 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122940


324 § 17.64.08.10.

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i Dan-

mark.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af
| årene 2021-2023 og 6,0 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent
| for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovfor-
| slaget for 2021.

| Aktivitetsoversigt

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet
Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister bosat i udlandet.

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbun-
den)

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af
februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfi-
nansiering udgør 20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70
pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

På kontoen konteres statens bruttoudgifter samt den kommunale medfinansiering til førtids-
pension efter de nye refusionsregler. Ordningen omfatter alle førtidspensionister med fast bopæl
i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension d. 1. juli 2014 eller
senere.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er
varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at
blive helt eller delvist selvforsørgende.

Bevillingen er omfattet af følgende aftaler:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om flere år på arbejds-

markedet af juni 2017.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alter-

nativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt
ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny regulering af
folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af november
2018.

Bevillingen er omfattet af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpension for
nedslidte af maj 2019.

Fra 1. marts 2013 og frem udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ......................| 99,5| 98,0| 97,9| 91,7| 101,7| 105,2| 113,9| 118,3| 119,7| 121,0
| II.| Ressourceforbrug(2021-pl)
| Statens udgifter (mio. kr.) ....| 422,6| 417,0| 416,8| 390,4| 431,9| 486,3| 501,0| 520,0| 527,0| 533,0
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Statslige udgifter pr. helårsper-
| son, kr. ......................................| 4.178| 4.182| 4.104| 4.184| 4.260| 4.352| 4.440| 4.440| 4.440| 4.440
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| Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 5.820,7 8.388,2 10.962,2 14.329,5 16.605,2 18.524,9 20.305,3
Indtægtsbevilling ......................................... 4.589,7 6.664,0 8.718,7 11.412,6 13.233,1 14.768,8 16.193,1
10. Førtidspension

Udgift ................................................... 5.820,7 8.388,2 10.962,2 14.329,5 16.605,2 18.524,9 20.305,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5.820,7 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 8.388,2 10.962,2 14.329,5 16.605,2 18.524,9 20.305,3

20. Kommunal medfinansiering af
 førtidspension

Indtægt ................................................ 4.589,7 6.664,0 8.718,7 11.412,6 13.233,1 14.768,8 16.193,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 4.589,7 6.664,0 8.718,7 11.412,6 13.233,1 14.768,8 16.193,1

10. Førtidspension
Kontoen omfatter statens bruttoudgifter til førtidspension for alle førtidspensionister med fast

bopæl i Danmark, som ifølge lov om social pension er blevet tilkendt førtidspension d. 1. juli
2014 eller senere.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret med i alt -42,5 mio. kr. 2021,
| -32,8 mio. kr. i 2022, -34,9 mio. kr. i 2023 og -35,1 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 42,5 mio. kr. i 2021, 49,2 mio. kr. i 2022, 54,8 mio. kr. i 2023 og 60,1 mio. kr.
| i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen opjusteret med 16,4 mio.
| kr. i 2022, 19,9 mio. kr. i 2023 og 25,0 mio. kr. i 2024.

20. Kommunal medfinansiering af førtidspension
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af
februar 2015 ændres den kommunale medfinansiering af førtidspension. Kommunernes medfi-
nansiering udgør 20 pct. af udgifterne til førtidspension i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26, 70
pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret med i alt -34,0 mio. kr. 2021,
| -26,3 mio. kr. i 2022, -28,0 mio. kr. i 2023 og -28,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 34,0 mio. kr. i 2021, 39,4 mio. kr. i 2022, 43,8 mio. kr. i 2023 og 48,1 mio. kr.
| i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen opjusteret med 13,1 mio.
| kr. i 2022, 15,8 mio. kr. i 2023 og 19,9 mio. kr. i 2024.
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| Aktivitetsoversigt

17.64.11. Mediecheck (Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til mediecheck til pensionister med en personlig tillægsprocent på

100.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 116,0 231,5 336,6 441,8 436,0 429,5
10. Mediecheck til pensionister

Udgift ................................................... - 116,0 231,5 336,6 441,8 436,0 429,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 116,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 231,5 336,6 441,8 436,0 429,5

10. Mediecheck til pensionister
| Mediechecken ydes til folkepensionister samt førtidspensionister, tilkendt førtidspension efter
| de regler der var gældende før 1. januar 2003 (førtidspensionister på gammel ordning) med en
| personlig tillægsprocent på 100. Mediechecken indfases gradvist i takt med en udfasning af me-
| dielicensen frem mod år 2022 med 732 kr. i 2021 og 976 kr. i 2022 og frem.

Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019

af november 2018 vedrørende pensionsinitiativer.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret

til seniorpension for nedslidte af maj 2019.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 1,4 mio. kr. i 2021, 1,4
| mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.
| På kontoen er der indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Førtidspensionister i alt ........| -| -| 12,7| 20,8| 29,5| 42,9| 55,5| 71,6| 82,9| 92,5| 101,3
| Antal tilkendelser ..................| 8,6| 10,1| 12,9| 16,5| 17,0| 16,0| 16,0| 16,0| 16,0
| Heraf 80 pct. medfinansiering| -| -| 11,2| 19,3| 27,8| 41,4| 53,9| 70,1| 77,0| 91,0| 99,8
| Heraf 70 pct. medfinansiering| -| -| 0,9| 0,8| 1,0| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9
| Heraf 60 pct. medfinansiering| -| -| 0,6| 0,5| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6
| Heraf 20 pct. medfinansiering| -| -| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| II.| Udgifter (mia. kr. 2021-pl.)
| Offentlige udgifter i alt.........| -| -| 2,5| 4,4| 5,9| 8,5| 11,2| 14,3| 16,6| 18,5| 20,3
| Heraf 80 pct. medfinansiering| -| -| 2,2| 4,1| 5,6| 8,2| 10,9| 14,1| 16,3| 18,2| 20,0
| Heraf 70 pct. medfinansiering| -| -| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2| 0,2
| Heraf 60 pct. medfinansiering| -| -| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| Heraf 20 pct. medfinansiering| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| III.| Indtægter (mia. kr. 2021-pl.)|  |  |  |  
| Kommunal medfinansiering i alt| -| -| 2,0| 3,2| 4,8| 6,8| 8,8| 11,4| 13,2| 14,8| 16,2
| Heraf 80 pct. medfinansiering| -| -| 1,8| 3,0| 4,6| 6,6| 8,6| 11,2| 13,0| 14,6| 16,0
| Heraf 70 pct. medfinansiering| -| -| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| Heraf 60 pct. medfinansiering| -| -| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1| 0,1
| Heraf 20 pct. medfinansiering| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
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| Aktivitetsoversigt

17.64.12. Seniorpræmie (Lovbunden)
Kontoen omfatter udgifter til den skattefri seniorpræmie.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 250,8 356,9 360,6 360,7 624,2
10. Seniorpræmie

Udgift ................................................... - - 250,8 356,9 360,6 360,7 624,2
44. Tilskud til personer ....................... - - 250,8 356,9 360,6 360,7 624,2

10. Seniorpræmie
Den skattefri seniorpræmie ydes til borgere, som er beskæftiget i et omfang, der svarer til i

gennemsnit mindst 30 timer ugentligt i det første år eller andet år efter folkepensionsalderen.
Seniorpræmien indføres med virkning for årgange, der når folkepensionsalderen fra og med

2019, dvs. personer født d. 1.januar 1954, og fremefter.
Bevillingen er omfattet af:
Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019

af november 2018.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ret

til seniorpension for nedslidte af maj 2019.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2021, 1,0
| mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024, som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021.

Præmien udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.
| På kontoen er der indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal personer omfattet af
| ordningen (1.000) ................| -| -| -| -| 494| 484| 460| 453| 447| 440
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 121| 236| 337| 442| 436| 430

| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal præmier pr. år ............| -| -| -| -| -| 5.850| 9.766| 9.833| 9.862| 15.891
| II.| Ressourceforbrug
| Statslige udgifter (2021-pl
| mio. kr.) ...............................| -| -| -| -| 255,8| 356,9| 360,6| 360,7| 624,2
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17.64.13. Seniorpension (Lovbunden)
Kontoen oprettet som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folke-

parti og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpen-
sion for nedslidte af maj 2019.

På kontoen konteres statens bruttoudgifter og den kommunale medfinansiering til seniorpen-
sionister i Danmark samt statens udgifter til seniorpensionister i udlandet.

Seniorpension kan tilkendes til personer, der har højst 6 år til folkepensionsalderen og lang-
varig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse samt varigt
nedsat arbejdsevne til højest 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.194,0 2.446,1 3.201,1 3.193,4 3.900,1
Indtægtsbevilling ......................................... - - 947,8 1.925,3 2.497,8 2.469,8 3.025,3
10. Seniorpension

Udgift ................................................... - - 1.184,7 2.406,6 3.122,2 3.087,3 3.781,6
44. Tilskud til personer ....................... - - 1.184,7 2.406,6 3.122,2 3.087,3 3.781,6

20. Kommunal medfinansiering af
 seniorpension

Indtægt ................................................ - - 947,8 1.925,3 2.497,8 2.469,8 3.025,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... - - 947,8 1.925,3 2.497,8 2.469,8 3.025,3

30. Seniorpension til pensionister i
 udlandet

Udgift ................................................... - - 9,3 39,5 78,9 106,1 118,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 9,3 39,5 78,9 106,1 118,5

10. Seniorpension
Kontoen omfatter statens bruttoudgifter til seniorpension for alle seniorpensionister med fast

bopæl i Danmark
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
med 66,7 mio. kr. i 2021, 138,8 mio. kr. i 2022, 160,8 mio. kr. i 2023 og 176,3 mio. kr. i 2024.

Med virkning fra d. 1. januar 2016 udgør det årlige ATP-bidrag 3.396 kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret med i alt -7,1 mio. kr. i 2021,
| -9,3 mio. kr. i 2022, -9,2 mio. kr. i 2023 og 487,2 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen
| nedjusteret med 7,1 mio. kr. i 2021, 9,3 mio. kr. i 2022, 9,2 mio. kr. i 2023 og 9,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen forhøjet 496,9 mio. kr.
| i 2024.

20. Kommunal medfinansiering af seniorpension
Kommunerne medfinansierer seniorpension med 20 pct. i de første 4 uger, 60 pct. i uge 5-26,

70 pct. i uge 27-52 og 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.
| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret med i alt -5,7 mio. kr. i 2021, -7,4
| mio. kr. i 2022, -7,4 mio. kr. i 2023 og 389,8 mio. kr. i 2024.
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| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen re-
| duceret med 5,7 mio. kr. i 2021, 7,4 mio. kr. i 2022, 7,4 mio. kr. i 2023 og 7,7 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen forhøjet 397,5 mio. kr.
| i 2024.

| Aktivitetsoversigt

30. Seniorpension til pensionister i udlandet
Kontoen omfatter statens udgifter til seniorpension for alle seniorpensionister med fast bopæl

i udlandet.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
med 0,5 mio. kr. i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022, 4,1 mio. kr. i 2023 og 6,2 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret med i alt -0,1 mio. kr. i 2021,
| -0,2 mio. kr. i 2022, -0,3 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen re-
| duceret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen forhøjet 3,9 mio. kr. i
| 2024.

17.64.14. ATP-bidrag for seniorpensionister (Lovbunden)
Kontoen oprettet som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folke-

parti og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpen-
sion for nedslidte af maj 2019.

På kontoen kontores statens udgifter til ATP-bidrag for seniorpensionister i Danmark og ud-
landet.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Seniorpensionister i alt ............| -| -| -| -| -| 6,2| 12,4| 16,0| 15,9| 19,5
| Antal tilkendelser .....................| -| -| -| -| -| 8,2| 8,2| 2,3| 2,3| 3,5
| Heraf 80 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| 6,2| 12,4| 16,0| 15,9| 19,5
| Heraf 70 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Heraf 60 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Heraf 20 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| II.| Udgifter (mia. kr. 2021-pl.)
| Offentlige udgifter i alt............| -| -| -| -| -| 1,2| 2,4| 3,1| 3,1| 3,8
| Heraf 80 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| 1,2| 2,4| 3,1| 3,1| 3,8
| Heraf 70 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Heraf 60 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Heraf 20 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| III.| Indtægter (mia. kr. 2021-pl.)|  |  |  |  |  
| Kommunal medfinansiering i alt| -| -| -| -| -| 0,9| 1,9| 2,5| 2,5| 3,0
| Heraf 80 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| 0,9| 1,9| 2,5| 2,5| 3,0
| Heraf 70 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Heraf 60 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
| Heraf 20 pct. medfinansiering .| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 14,1 28,7 37,4 37,6 45,9
10. ATP-bidrag for seniorpensioni-
 ster

Udgift ................................................... - - 14,0 28,1 36,3 36,0 44,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 14,0 28,1 36,3 36,0 44,1

20. ATP-bidrag for seniorpensioni-
ster i udlandet
Udgift ................................................... - - 0,1 0,6 1,1 1,6 1,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 0,1 0,6 1,1 1,6 1,8

10. ATP-bidrag for seniorpensionister
Kontoen vedrører ATP-bidrag af seniorpensionister bosat i Danmark.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
med 0,8 mio. kr. i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,1 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 5,8 mio. kr. i 2024 som
| følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om
| en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

Aktivitetsoversigt

20. ATP-bidrag for seniorpensionister i udlandet
Kontoen vedrører ATP-bidrag af seniorpensionister bosat i udlandet.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
med 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2024 som
| følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om
| en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

17.64.15. Supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpensionister (Lovbunden)
Kontoen oprettet som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folke-

parti og Radikale Venstre samt Socialdemokratiet, som har tiltrådt forliget, om ret til seniorpen-
sion for nedslidte af maj 2019.

På kontoen kontores statens udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpen-
sionister i Danmark og udlandet.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet (1.000)
Helårspersoner ............................... - - - - - 6,2 12,4 16,0 15,9 16,9

II. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter .............................. - - - - - 14,0 28,1 36,3 36,0 38,3

III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.
 ........................................................

- - - - -
2.268 2.268 2.268 2.268 2.268
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 13,4 27,8 36,9 37,5 42,8
10. Supplerende arbejdsmarkedspen-

sion for seniorpensionister
Udgift ................................................... - - 13,3 27,2 35,8 35,8 41,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 13,3 27,2 35,8 35,8 41,1

20. Supplerende arbejdsmarkedspen-
sion for seniorpensionister i ud-

 landet
Udgift ................................................... - - 0,1 0,6 1,1 1,7 1,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 0,1 0,6 1,1 1,7 1,7

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpensionister
Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpensionister bosat i Dan-

mark.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
med 0,7 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen justeret med i alt -0,4 mio. kr. i 2021,
| -0,4 mio. kr. i 2022, -0,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.
| Som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere
| end lagt til grund for opregningen af kontoen på Finanslovforslaget for 2021, er bevillingen re-
| duceret med 0,4 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og En-
| hedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020, er bevillingen forhøjet 2,9 mio. kr. i
| 2024.

| Aktivitetsoversigt

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpensionister i udlandet
Kontoen vedrører supplerende arbejdsmarkedspension for seniorpensionister bosat i udlandet.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at oprette Seniorpensionsenheden som tillægs-
aftale til Aftale om ret til seniorpension for nedslidte af december 2019 er bevillingen opjusteret
med 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024.

| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet (1.000)
| Helårspersoner ......................| -| -| -| -| -| 3,1| 6,2| 8,1| 8,1| 8,7
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Statens udgifter (mio. kr.) ....| -| -| -| -| -| 13,3| 27,2| 35,8| 35,8| 38,2
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Statslige udgifter pr. helårsper-
| son, kr. ......................................| -| -| -| -| -| 4.352| 4.440| 4.440| 4.440| 4.440
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| 17.64.16. Tidlig pension (Lovbunden)
| Kontoen omfatter udgifter til en ny ret til tidlig pension.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 3.480,1 4.172,2 4.594,2
10. Tidlig pension

Udgift ................................................... - - - - 3.480,1 4.172,2 4.594,2
44. Tilskud til personer ....................... - - - - 3.480,1 4.172,2 4.594,2

| 10. Tidlig pension
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen som følge af Aftale mellem regeringen,
| Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober
| 2020 oprettet med 3.480,1 mio. kr. i 2022, 4.172,2 mio. kr. i 2023 og 4.594,2 mio. kr. i 2024.
| Retten til tidlig pension giver mulighed for, at personer, der opfylder et krav til anciennitet
| på arbejdsmarkedet, kan gå på tidlig pension enten 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. An-
| ciennitetskravet opgøres på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning fra det fyldte 16. år og frem
| til 6 år før vedkommendes folkepensionsalder. Krav til anciennitet på arbejdsmarkedet og den
| enkeltes alder, når ancienniteten opgøres, følger derfor som udgangspunkt folkepensionsalderen,
| som det fremgår af lov om social pension.
| For at sikre, at ordningen får lov at virke de første år uden store ændringer, vil opgørelses-
| alder og anciennitetskrav dog blive fastholdt til og med 2025. Herefter vil opgørelsesalder og
| anciennitetskrav stige med ét år gældende til og med 2030. Fra 2030 og frem vil opgørelsesalder
| og anciennitetskrav blive indekseret i forhold til den til enhver tid gældende folkepensionsalder.
| For årgange født i 1955 (andet halvår) til 1964 gælder følgende anciennitetskrav med en
| opgørelsesalder ved 61 år:
| - 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
| - 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
| - 42 år på arbejdsmarkedet givet ret til 1 år med tidlig pension
| Ovenstående vil være gældende til og med 2025.
| Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år, og anciennitetskravene ændres til 43-45 år.
| Det vil gælde årgange fra 1965 til 1968. Fra 2031 bliver opgørelsestidspunktet 63 år, mens an-
| ciennitetskravet bliver 44-46 år for årgange fra 1969 til 1970. For årgang 1971 og frem vil op-
| gørelsesalderen og kravene til tid på arbejdsmarkedet automatisk følge folkepensionsalderen.
| Antallet af år på arbejdsmarkedet opgøres som perioder med beskæftigelse, herunder støttet
| beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud, perioder som selvstændig, perioder med prak-
| tik/skolepraktik, perioder med uddannelse senere i livet, perioder som værnepligtig/militærnægter,
| perioder på arbejdsløshedsdagpenge (inkl. de midlertidige forlængelsesydelser), feriedagpenge,
| sygedagpenge, barselsdagpenge og ledighedsydelse.
| Ydelsen for tidlig pension er på 13.719 kr. om måneden (i 2021-pl.). Retten til den fulde
| ydelse på tidlig pension er betinget af antal år med bopæl i Danmark. Derudover nedsættes
| ydelsen for personer med betydelige pensionsformuer og en arbejdsindkomst, der overstiger et
| årlig bundfradrag.
| Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark med en statslig finansiering på 100 pct.
| På kontoen er indregnet en afdæmpet reguleringsprocent på 1,25 pct. efter regulering som
| følge af obligatorisk pensionsbidrag.
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| Aktivitetsoversigt
| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal personer omfattet af
| ordningen (1.000) | -| -| -| -| -| -| -| 24,5| 29,3| 32,3
| II.| Ressourceforbrug (2021-pl)
| Offentlige udgifter (mia. kr.)| -| -| -| -| -| -| -| 3,5| 4,2| 4,6
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994. Tekstanmærkningen er

videreført uændret fra finansloven 2017.
Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for

anvendelsen af bevillingen, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision.
På finansloven for 2004 er tilføjet § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udred-

ningsvirksomhed, § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond, der på finansloven for 2003 var opført
under tekstanmærkning 124.

På finansloven for 2006 er tilføjet § 17.46.59. Afløb på servicejob.
På finansloven for 2007 er tilføjet § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.
På finansloven for 2007 er anvendelsen for tekstanmærkningen udvidet, så den også omfatter

§ 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
På finansloven for 2008 er tilføjet § 17.46.58. Seniorjob til personer over 55 år.
På finansloven for 2010 er tilføjet § 17.46.27. Særlig indsats for unge, § 17.49.20. Særlige

indsatser for udsatte grupper og personer med handicap og § 17.41.12. Beskæftigelsesrettede
aktiviteter.

På finansloven for 2011 er tilføjet § 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigel-
sesindsats og § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer.

På finansloven for 2012 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 tilføjet
§ 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, § 17.49.19. Bekæmpelse
af ungeledighed.

På finansloven for 2012 er tilføjet § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse-
og skrivesvage.

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregå-
ende uddannelse.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet
kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om
§ 17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (på finansloven for 2012 §17.49.09. Center
for Aktiv Beskæftigelsesindsats), § 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (på finanslo-
ven for 2012 § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører), §
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.15.
Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap), § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i
beskæftigelsesindsatsen (på finansloven for 2012 § 17.49.18. Socialøkonomiske virksomheder i
beskæftigelsesindsatsen), § 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (på finansloven
for 2012 § 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap), § 17.59.21. Forebyggende
indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (på finansloven for 2012 § 17.49.20.
Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap), § 17.59.25. Beskæftigelses-
konsulenter i Veterancentret (på finansloven for 2012 § 17.49.32. Beskæftigelseskonsulenter i
Veterancentret), § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (på finansloven for 2012 § 17.49.36.
Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet), § 17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (på
finansloven for 2012 § 17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år) og § 17.54.22. Afløb på
servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

På finansloven for 2013 er tilføjet § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.46.78. Implementering af re-
habiliteringsteam og § 17.51.14. Flere fleksjob.



§ 17. 335

På finansloven for 2014 er tilføjet § 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kon-
tanthjælpsmodtagere og § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælpsmodtagere i
uddannelse og job.

På finansloven for 2015 er tilføjet § 17.46.41. Uddannelsesløft, § 17.46.42. Kompetenceud-
vikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen, § 17.46.43. Styrket indsats for ledige og
§ 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juli tilføjet § 17.61.07. Børnefa-
milieydelse til udsendte i 3. lande og § 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseud-
gifter til, fra og i Grønland.

På finansloven for 2016 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 tilføjet
§ 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse.

På finanslov for 2017 er tilføjet § 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder.
På finansloven for 2017 er som følge af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 tilføjet

§ 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse.
På finansloven for 2018 er som følge af trepartsaftale tilføjet ny konto om styrket og mere

fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017 § 17.51.04. Sporskifte.
På finansloven for 2018 er som følge af satspuljeaftalen af november 2017 tilføjet ny konto

§ 17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar.
På finansloven for 2021 er slettet § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere kontanthjælps-

modtagere i uddannelse og job, § 17.46.71. Fagpiloter, § 17.51.14. Flere fleksjob, § 17.59.25.
Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret og § 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3.
lande.

| På finansloven for 2021 er tilføjet § 17.21.09. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning
| og ulykker som følge af udmøntning af reserve til forebyggelsesinitiativer, jf. Aftale om ret til
| seniorpension for nedslidte af maj 2019.
| På finansloven for 2021 er tilføjet § 17.46.46. Styrket opkvalificering af ledige som følge af
| Aftale om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020.
| På finansloven for 2021 er tilføjet § 17.59.19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige ar-
| bejdspladser som følge af Aftale om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.
| På finansloven for 2021 er tilføjet § 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret som
| følge af Aftale om udmøntning af reserve på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet af
| november 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17. Beskæftigelsesministeriet på finanslo-

ven for 2002. Tekstanmærkningen er videreført uændret fra finansloven 2017.
Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Socialministeriet
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2004 som følge af lov om aktiv beskæfti-

gelsesindsats.
Tekstanmærkningens ordlyd er præciseret på finansloven for 2005. Tekstanmærkninger med

tilsvarende indhold er optaget under § 15. Socialministeriet og § 27. Ministeriet for Familie- og
Forbrugeranliggender.

På finansloven for 2013 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet
kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om
§ 17.54.01. Revalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), §
17.54.02. Forrevalidering (på finansloven for 2012 § 17.35.04. Revalideringsydelse m.v.), §
17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (på finansloven for 2012 § 17.46.21. Refusion af
udgifter til hjælpemidler mv. til ikke-forsikrede ledige mv.) og § 17.56.02. Ledighedsydelse (på
finansloven for 2012 § 17.35.03. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 har en række hovedkonti omfattet af tekstanmærkningen skiftet
kontonummer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti
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og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssy-
stemet af februar 2015. Det drejer sig om § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (på finans-
loven for 2015 § 17.35.01. Kontanthjælp, revalidering m.v.), § 17.35.23. Revalideringsydelse
m.v., § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl. (på finansloven for 2015 §
17.54.01. Revalidering), § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp (på fi-
nansloven for 2015 § 17.54.02. Forrevalidering), § 17.35.25. Ledighedsydelse (på finansloven for
2015 § 17.56.02. Ledighedsydelse).

På finansloven for 2016 er § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler omfattet af
tekstanmærkningen flyttet til § 17.46.18.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i
fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede, hvorfor tekstanmærkningen videre-
føres på § 17.46.18.30.

På finansloven for 2016 er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 tilføjet § 17.64.01. Fol-
kepension, § 17.64.02. Personlige tillæg til pensionister, § 17.64.03. Varmetillæg, § 17.64.05.
Førtidspension og § 17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension. Kontiene har
tidligere været opført på § 15.81.01. Folkepension, § 15.85.01. Personlige tillæg til pensionister,
§ 15.85.11. Varmetillæg, § 15.89.01. Førtidspension og § 15.89.02. Højeste, mellemste og al-
mindelig førtidspension.

I forlængelse af akt. 58 af 8. november 1995 optages tekstanmærkningen for første gang
under § 15. på finansloven for 1998 som tekstanmærkning nr. 60. Tekstanmærkningen skaber
bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat
ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Konto § 17.64.05. Førtidspension blev første gang opført på finanslovsforslaget for 2016.
På finansloven for 2016 er tilføjet ny konto § 17.64.10. Førtidspension med variabel refusion.

Bevillingen til kontoen er overført fra dele af § 17.64.05. Førtidspension, hvor tekstanmærkningen
ligeledes er tilknyttet.

Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2009. Tekstanmærkningen er

videreført uændret fra finansloven 2017.
Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensa-

tion efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2-afdelingen på Grindsted-
værket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i ar-
bejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsat
være opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsord-
ning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og over
en længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2-afde-
lingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, at
de ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikke
reagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser af
værdierne. Alene krav, der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest d. 31. december 2009, vil
være omfattet af ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2010. Tekstanmærkningen er

videreført uændret fra finansloven 2017.
I forbindelse med lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen

af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af
en a-kasse blev der ikke etableret hjemmel til, at kommunerne overtager administrationen af samt
finansieringen af udgifter til servicejob, og at staten skal refundere kommunernes udgifter til
servicejob for personer ansat i f.eks. regioner og humanitære organisationer. Hjemlen etableres
med denne tekstanmærkning, således at kommunerne overtager de opgaver og forpligtelser, som
staten har varetaget i medfør af lov om ophævelse af lov om servicejob for at opretholde og
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fortsætte ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud, eller som er påbegyndt in-
den ophævelseslovens ikrafttræden.

På finansloven for 2013 har følgende hovedkonto omfattet af tekstanmærkningen skiftet
kontonummer som følge af ændret organisering af Beskæftigelsesministeriet: § 17.54.22. Afløb
på servicejob (på finansloven for 2012 § 17.46.59. Afløb på servicejob).

Ad tekstanmærkning nr. 162.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen be-

myndiger beskæftigelsesministeren til at iværksætte to initiativer i årene 2018 til 2021.
Formålet med det første initiativ er at give tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

personer ret til i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021 at få en ekstra spe-
ciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) umiddelbart
vurderer, at pågældendes sag om psykisk sygdom som følge af belastninger under udsendelsen
ikke kan anerkendes efter hverken lov om arbejdsskadesikring eller efter lov om erstatning og
godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttrau-
matisk belastningsreaktion (veteranloven).

Det første initiativ omfatter sager, som afgøres, er anmeldt, optaget til revision eller begæret
genoptaget i perioden fra 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2021.

Formålet med det andet initiativ er at sikre med virkning fra 1. januar 2019 og i resten af
perioden til udgangen af 2021, at AES i sager om psykiske sygdomme vedrørende tidligere ud-
sendte soldater og andre statsansatte personer træffer afgørelse inden for 12 måneder efter, at
sagerne er anmeldt, optaget til revision eller begæret genoptaget i AES. Dette sikres ved, at AES
tilføres midler til at ansætte ekstra medarbejdere.

Målgruppen for begge initiativer er den samme personkreds, som er defineret i veteranlovens
§ 1, stk. 2, dvs. personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang
eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte
deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende
opgaver. Det er dog ikke en forudsætning for at være omfattet af initiativerne, at den psykiske
sygdom er omfattet af veteranloven.

Baggrunden for, at de to initiativer er rettet mod den valgte personkreds, er, at der er tale om
en gruppe mennesker, som har været beskæftiget i et særligt miljø uden for Danmark, hvor de
har kunnet blive udsat for belastninger, som er helt ekstraordinære i forhold til de arbejdsmiljø-
mæssige belastninger, som traditionelt kan opstå på det danske arbejdsmarked. Endvidere oplever
de et væsentligt miljøskifte, når de vender hjem. Der er derfor et særligt behov for, at denne
persongruppe sikres en sagsbehandling, som tager specielt hensyn til deres helt særlige situation.
Med de to initiativer sikres det i hvert enkelt tilfælde, at de tidligere udsendte får en ekstra me-
dicinsk vurdering af en ekspert i netop de ekstraordinære påvirkninger, som de kan have været
udsat for under udsendelsen, og at de kan få hjælp til hurtigere at komme videre i deres liv.

Ad tekstanmærkning nr. 163.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at indgå flerårige forpligtelser,
hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Hjemlen gælder i det omfang der ydes tilskud til private
virksomheder, organisationer mv. Indgåelse af flerårige forpligtelser ved afgivelse af tilsagn om
tilskud og indgåelse af kontrakter er en administrativ fordel i forhold til planlægning og tilrette-
læggelse af større og længerevarende beskæftigelsesfremmende indsatser. Herudover er der med
tekstanmærkningen skabt klarhed til at indgå udgiftsforpligtende aftaler til flerårige projekter.

Ad tekstanmærkning nr. 167.
Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2019 i medfør af akt.

84 af 19. december 2019 om etablering af materiel hjemmel til at fastsætte regler for anvendelse
af to puljekonti i form af § 17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer og § 17.46.76. Jobrotation til
erhvervsuddannelse.
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På lov om tillægsbevilling for 2020 er tekstanmærkningen udvidet til at omfatte § 17.59.19.
Sygefravær på offentlige arbejdspladser, hvilket sker i medfør af akt. 91 af 30 januar 2020 om
udmøntning af initiativ vedr. styrket lederudvikling i staten.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udstede nærmere regler for
anvendelsen af bevillingen, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision.

| Ad tekstanmærkning nr. 168.
| Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2021. Der er tale om en etårig
| pulje, hvorfor tekstanmærkningen forventes at bortfalde på forslag til finansloven for 2022.
| Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til i 2021 at yde tilskud til job-
| centrenes udgifter til en særlig varslingsindsats til afskedigede medarbejdere fra mindre virk-
| somheder og for virksomhedsejere i forbindelse med hel eller delvis nedlukning af mindre virk-
| somheder. Der skal være tale om mindre virksomheder i kriseramte brancher inden for coronar-
| amte erhverv.
| Jobcenteret kan søge det regionale arbejdsmarkedsråd om, at der inden for rammerne af en
| statslig bevilling i form en særlig varslingspulje iværksættes og ydes tilskud til den særlige
| varslingsindsats.
| Med etableringen af den særlige varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte brancher,
| udvides anvendelsesområdet for en varslingsindsats, til også at omfatte mindre virksomheder i
| kriseramte brancher, herunder både indsats til opsagte medarbejdere og indsats til virksomheds-
| ejere, der er i færd med helt eller delvist at nedlukke deres virksomhed.
| Den særlige varslingspulje har til formål at medvirke til, at både opsagte medarbejdere og
| virksomhedsejere hurtigt hjælpes videre i ny beskæftigelse, ved hjælp af en tidlig og aktiv indsats.
| Baggrunden for den særlige tilskudsordning er behovet for at muliggøre, at der - i lighed med
| den ordnære varslingsindsats som anvendes ved større afskedigelser af stor betydning for et lo-
| kalområde - også efter den nye særlige varslingspulje kan gives en tidlig og målrettet indsats for
| dels afskedigede fra mindre virksomheder og dels virksomhedsejere i forbindelse med hel eller
| delvis nedlukning af mindre virksomheder.
| Beskæftigelsesministeren kan ved bekendtgørelse fastsætte regler om den særlige varslings-
| puljes anvendelsesområde herunder afgrænsning af mindre virksomheder, om indsats og tilbud
| inden for puljen og om udbetaling, administration, regnskab og revision mv. af tilskud.
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