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

§ 1. Dronningen ........................................................ 89,3
§  2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ............    27,8
§ 3. Folketinget ......................................................... 1.227,6
§ 5. Statsministeriet .................................................. 146,9
§ 6. Udenrigsministeriet ........................................... 17.059,6 29,0
§ 7. Finansministeriet ............................................... 28.334,0 8.512,2 3.220,7
§ 8. Erhvervsministeriet ........................................... 3.919,3 9.055,5 100,0
§ 9. Skatteministeriet ................................................ 10.977,8 65,4 1.578,4
§ 11. Justitsministeriet ................................................ 17.523,7 199,8 1.800,0 2.109,3
§ 12. Forsvarsministeriet ............................................ 20.818,3 5.564,9
§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet ..........................    
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet ...........  2.064,9  1.179,7  318,4  10,4
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..............................  4.657,4  1.293,8  239.833,2
§ 16. Sundhedsministeriet .......................................... 4.787,0 8.099,7
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .................................. 2.901,3 205.496,8 13.143,9 11.283,3
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............  31.271,5  21.298,8  219,7  131,5
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet .................  30.225,7  519,1  8,6
§ 21. Kulturministeriet ............................................... 10.687,6 782,8
§ 22. Kirkeministeriet ................................................. 595,6 19,5
§ 23. Miljøministeriet .................................................
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
 skeri ................................................................... 5.943,0 909,7
§ 28. Transportministeriet .......................................... 8.472,5 7.188,1 1.412,5
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ........  4.421,4   10.595,0  1.721,7
§ 35. Generelle reserver .............................................  15.428,1   5.513,2  1.520,5
§ 36. Pensionsvæsenet ................................................ 35,4 26.794,2
I alt ..............................................................................  220.271,0  256.782,2  312.974,5  23.117,3
§ 37. Renter ................................................................ 16.300,7 -6.605,9
§ 38. Skatter og afgifter .............................................   14.844,0  -5.750,0  752.186,3
I alt ..............................................................................  220.271,0  271.626,2  323.525,2  768.697,7
Heraf ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19 ........    
I alt ekskl. ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19   220.271,0  271.626,2  323.525,2  768.697,7
 Udgifter Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................     -46.724,7
§ 40. Genudlån mv. ....................................................    24.384,7
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. .............................     59.532,2
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ...........................    -11.577,2

Total .............................................................................    12.807,5  12.807,5



9

2021
 Tillægsbevilling I alt

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

 89,3
 27,8
 47,5 1.275,1
 -0,3 146,6
 2,9 17.062,5 29,0
 1.057,6 451,6 29.391,6 8.963,8 3.220,7
 1.598,4 17.375,1 5.517,7 26.430,6 100,0
 599,4 2,0 11.577,2 67,4 1.578,4
 15.229,4 -1.800,0 81,8 32.753,1 199,8 2.191,1
 1.055,0 -5,2 21.873,3 5.559,7
 1.411,1 237.797,2 1.411,1 237.797,2
 36,1 38,3 2.101,0 1.179,7 356,7 10,4
 459,5 -236.097,5 5.116,9 1.293,8 3.735,7
 1.147,2 -447,2 5.934,2 7.652,5
 -88,2 1.269,4 -1.109,5 -62,6 2.813,1 206.766,2 12.034,4 11.220,7
 -396,4 32,8 30.875,1 21.331,6 219,7 131,5
 973,1 14,2 31.198,8 533,3 8,6
 976,4 9,0 11.664,0 791,8
 -0,1 595,5 19,5
 1.907,1 791,8 1.907,1 791,8

 11.990,1 -368,3 17.933,1 541,4
 2.442,6 88,5 30,2 10.915,1 7.276,6 1.442,7
 -643,7 27,5 207,6 3.777,7 10.622,5 1.929,3
 -5.906,3 -3.000,0 -1.520,5 9.521,8 2.513,2
 1,5 -301,0 36,9 26.493,2
 33.852,4 1.015,4 13.800,8 -1.263,5 254.123,4 257.797,6 326.775,3 21.853,8
 65,8 16.300,7 -6.540,1
 35.580,0 4.165,1 14.844,0 29.830,0 756.351,4
 33.852,4 1.015,4 49.380,8 2.967,4 254.123,4 272.641,6 372.906,0 771.665,1
 35.594,9 1.047,4 18.509,8 35.594,9 1.047,4 18.509,8
 -1.742,5 -32,0 30.871,0 2.967,4
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
 -81.281,2 -128.005,9
 1.600,0 25.984,7
 59.532,2
 -11.577,2

 1.600,0 -81.281,2 14.407,5 -68.473,7
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Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 5. Statsministeriet ...................................... 146,4 0,3 0,2 -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.722,6 432,4 71,8 124,2
§ 7. Finansministeriet ................................... 3.426,7 2.248,9 377,2 119,9
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... 2.424,9 914,9 1.599,0 60,9
§ 9. Skatteministeriet ................................... 11.245,6 828,3 7,4 8,6
§ 11. Justitsministeriet ................................... 16.908,1 640,2 80,2 119,7
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ 21.135,2 740,0 41,5 -
§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet .............  -  -  -  -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 1.970,2 197,1 40,9 38,5
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..................  2.584,5  458,3  92,6  90,5
§ 16. Sundhedsministeriet .............................. 3.108,9 1.430,3 18,6 5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.423,8 25,4 43,8 42,2
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ 1.453,1 218,8 8,1 415,2
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  1.250,9  75,6  11,5  13,1
§ 21. Kulturministeriet ................................... 3.880,8 1.185,0 17,9 23,1
§ 22. Kirkeministeriet .................................... 40,4 3,6 - -
§ 23. Miljøministeriet .................................... - - - -
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

 og Fiskeri ..............................................  4.663,3  1.710,2  284,9  275,7
§ 28. Transportministeriet .............................. 6.001,0 5.985,4 57,5 26,9
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... 2.346,9 581,4 10,8 41,0
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... 34,5 - - -
I alt ..................................................................  86.767,8  17.676,1  2.763,9  1.404,5

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

Total ................................................................  86.767,8  17.676,1  2.763,9  1.404,5
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Finanslov

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

 0,5 - 0,1 - - - 146,9
 14.966,5 280,9 99,0 - 99,0 61,8 17.059,6
 28.584,9 1.719,2 33,2 - - 12,5 28.321,5
 1.344,3 490,6 24,7 7,2 - 0,6 3.918,7
 433,8 4,4 132,8 0,5 - - 10.977,8
 1.017,0 6,2 308,6 29,5 - - 17.518,3
 389,9 1,3 - 7,0 - - 20.818,3
 - - - - - - -

 264,5 - 24,9 - - - 2.064,9
 2.649,2 127,5 7,4 - - - 4.657,4
 3.574,3 534,4 55,1 0,2 - - 4.787,0
 1.906,8 417,7 12,4 0,2 8,7 8,7 2.901,3

 30.499,5 61,9 6,7 - - - 31.271,5
 36.148,9 7.116,9 16,0 - - 5,0 30.216,7
 8.272,9 404,7 119,8 - 9,1 0,1 10.687,6
 558,8 - - - - - 595,6
 - - - - - - -

 10.938,8 7.960,1 20,3 - 0,2 - 5.961,5
 6.561,6 42,8 1.950,7 43,2 20,0 -55,5 8.548,0

 2.846,5 179,5 19,1 - - 4,0 4.417,4
 15.428,1 - - - - - 15.428,1
 1,0 0,1 0,1 0,1 - - 35,4
 166.387,8 19.348,2 2.830,9 87,9 137,0 37,2 220.333,5

 - - - - - - -

 166.387,8 19.348,2 2.830,9 87,9 137,0 37,2 220.333,5
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Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 5. Statsministeriet ...................................... -0,3 - - -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... 20,1 39,1 34,4 -
§ 7. Finansministeriet ................................... 7,7 - - -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... 238,9 -12,0 2,7 7,7
§ 9. Skatteministeriet ................................... 622,0 - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... 3.072,1 -2,9 1,1 2,0
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ 1.178,5 142,7 - -
§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet .............  1.076,7  310,9  19,1  9,8
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 71,4 - - -
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..................  -702,9  -278,1  0,9  -
§ 16. Sundhedsministeriet .............................. 323,8 75,0 - -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 53,9 - 3,4 0,7
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ 84,8 - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -6,0  -  -6,8  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... 147,6 36,7 - -
§ 22. Kirkeministeriet .................................... -0,1 - - -
§ 23. Miljøministeriet .................................... 2.218,8 932,8 162,1 127,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

 og Fiskeri ..............................................  -2.056,9  -953,6  -164,6  -111,9
§ 28. Transportministeriet .............................. 231,3 38,1 -12,9 -9,8
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... 54,8 - - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... 1,5 - - -
I alt ..................................................................  6.637,7  328,7  39,4  26,0

Total ................................................................  6.637,7  328,7  39,4  26,0
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Tillægsbevilling

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

 - - - - - - -0,3
 -12,5 - - - - - 2,9
 1.052,9 3,0 - - - - 1.057,6
 1.764,8 412,3 - - - - 1.598,4
 -22,6 - - - - - 599,4
 12.533,6 378,6 0,3 - - - 15.229,4
 0,5 - 18,7 - - - 1.055,0
 883,8 252,3 47,7 43,2 20,0 20,0 1.411,1

 -25,8 - -9,5 - - - 36,1
 821,2 -66,7 -4,5 - - - 459,5
 1.050,3 151,9 - - - - 1.147,2
 -146,1 - 1,3 - - - -88,2

 401,5 700,0 - - - 182,7 -396,4
 985,9 - - - - - 973,1
 871,2 - - - -5,7 - 976,4
 - - - - - - -0,1
 1.151,1 554,0 7,9 - - - 1.925,6

 13.041,5 -94,0 -7,9 - - - 11.971,6
 2.381,6 129,1 -43,2 -43,2 -20,0 -20,0 2.442,6

 34,0 732,5 - - - - -643,7
 -5.906,3 - - - - - -5.906,3
 - - - - - - 1,5
 30.860,6 3.153,0 10,8 - -5,7 182,7 33.852,4

 30.860,6 3.153,0 10,8 - -5,7 182,7 33.852,4
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Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 5. Statsministeriet ...................................... 146,1 0,3 0,2 -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.742,7 471,5 106,2 124,2
§ 7. Finansministeriet ................................... 3.434,4 2.248,9 377,2 119,9
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... 2.663,8 902,9 1.601,7 68,6
§ 9. Skatteministeriet ................................... 11.867,6 828,3 7,4 8,6
§ 11. Justitsministeriet ................................... 19.980,2 637,3 81,3 121,7
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ 22.313,7 882,7 41,5 -
§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet .............  1.076,7  310,9  19,1  9,8
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 2.041,6 197,1 40,9 38,5
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..................  1.881,6  180,2  93,5  90,5
§ 16. Sundhedsministeriet .............................. 3.432,7 1.505,3 18,6 5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.477,7 25,4 47,2 42,9
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ 1.537,9 218,8 8,1 415,2
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  1.244,9  75,6  4,7  13,1
§ 21. Kulturministeriet ................................... 4.028,4 1.221,7 17,9 23,1
§ 22. Kirkeministeriet .................................... 40,3 3,6 - -
§ 23. Miljøministeriet .................................... 2.218,8 932,8 162,1 127,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

 og Fiskeri ..............................................  2.606,4  756,6  120,3  163,8
§ 28. Transportministeriet .............................. 6.232,3 6.023,5 44,6 17,1
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... 2.401,7 581,4 10,8 41,0
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... 36,0 - - -
I alt ..................................................................  93.405,5  18.004,8  2.803,3  1.430,5

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

Total ................................................................  93.405,5  18.004,8  2.803,3  1.430,5
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Finanslov og tillægsbevilling

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

 0,5 - 0,1 - - - 146,6
 14.954,0 280,9 99,0 - 99,0 61,8 17.062,5
 29.637,8 1.722,2 33,2 - - 12,5 29.379,1
 3.109,1 902,9 24,7 7,2 - 0,6 5.517,1
 411,2 4,4 132,8 0,5 - - 11.577,2
 13.550,6 384,8 308,9 29,5 - - 32.747,7
 390,4 1,3 18,7 7,0 - - 21.873,3
 883,8 252,3 47,7 43,2 20,0 20,0 1.411,1

 238,7 - 15,4 - - - 2.101,0
 3.470,4 60,8 2,9 - - - 5.116,9
 4.624,6 686,3 55,1 0,2 - - 5.934,2
 1.760,7 417,7 13,7 0,2 8,7 8,7 2.813,1

 30.901,0 761,9 6,7 - - 182,7 30.875,1
 37.134,8 7.116,9 16,0 - - 5,0 31.189,8
 9.144,1 404,7 119,8 - 3,4 0,1 11.664,0
 558,8 - - - - - 595,5
 1.151,1 554,0 7,9 - - - 1.925,6

 23.980,3 7.866,1 12,4 - 0,2 - 17.933,1
 8.943,2 171,9 1.907,5 - - -75,5 10.990,6

 2.880,5 912,0 19,1 - - 4,0 3.773,7
 9.521,8 - - - - - 9.521,8
 1,0 0,1 0,1 0,1 - - 36,9
 197.248,4 22.501,2 2.841,7 87,9 131,3 219,9 254.185,9

 - - - - - - -

 197.248,4 22.501,2 2.841,7 87,9 131,3 219,9 254.185,9
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Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 11. Justitsministeriet ................................... 89,8 - - -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 1,0 - 1,0 1,0
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..................  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - 2,3 4,0 13.690,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - 5,7
I alt ..................................................................  90,8  2,3  5,0  13.696,7

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

Total ................................................................  90,8  2,3  5,0  13.696,7
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Finanslov

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

 208,8 93,6 - 5,2 - - 199,8

 1.178,7 - - - - - 1.179,7
 1.293,8 - - - - - 1.293,8
 233.271,4 14.056,8 - 8,0 283,6 305,1 205.496,8

 21.703,1 404,3 - - - - 21.298,8
 860,5 341,4 - - - - 519,1
 - - - - - - -
 29.308,8 2.458,1 - 50,8 - - 26.794,2
 287.825,1 17.354,2 - 64,0 283,6 305,1 256.782,2

 14.844,0 - - - - - 14.844,0

 302.669,1 17.354,2 - 64,0 283,6 305,1 271.626,2
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Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - 5,0 -
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - -
I alt ..................................................................  -  -  5,0  -

Total ................................................................  -  -  5,0  -
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Tillægsbevilling

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

 1.273,5 9,1 - - - - 1.269,4

 31,2 -1,6 - - - - 32,8
 14,2 - - - - - 14,2
 - - - - - - -
 -301,0 - - - - - -301,0
 1.017,9 7,5 - - - - 1.015,4

 1.017,9 7,5 - - - - 1.015,4
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Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 11. Justitsministeriet ................................... 89,8 - - -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 1,0 - 1,0 1,0
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..................  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - 2,3 9,0 13.690,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - 5,7
I alt ..................................................................  90,8  2,3  10,0  13.696,7

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

Total ................................................................  90,8  2,3  10,0  13.696,7
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Finanslov og tillægsbevilling

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

 208,8 93,6 - 5,2 - - 199,8

 1.178,7 - - - - - 1.179,7
 1.293,8 - - - - - 1.293,8
 234.544,9 14.065,9 - 8,0 283,6 305,1 206.766,2

 21.734,3 402,7 - - - - 21.331,6
 874,7 341,4 - - - - 533,3
 - - - - - - -
 29.007,8 2.458,1 - 50,8 - - 26.493,2
 288.843,0 17.361,7 - 64,0 283,6 305,1 257.797,6

 14.844,0 - - - - - 14.844,0

 303.687,0 17.361,7 - 64,0 283,6 305,1 272.641,6
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Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 1. Dronningen ........................................... 89,3 - - -
§  2. Medlemmer af det kongelige hus
 m.fl. ....................................................... 27,8 - - -
§ 3. Folketinget ............................................ 765,0 4,8 - -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... 0,2 78,5 100,0 -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... - - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - - -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - -
§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet .............  -  -  -  -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..................  -  -  -  -
§ 16. Sundhedsministeriet .............................. 64,0 - - -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1,3 - - -
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  0,1  -  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... 90,7 - - -
§ 22. Kirkeministeriet .................................... - - - -
§ 23. Miljøministeriet .................................... - - - -
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

 og Fiskeri ..............................................  323,5  38,6  8,5  16,5
§ 28. Transportministeriet .............................. 2.521,8 1.079,9 9,9 -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 476,3 5.447,3 5.447,3
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  3.883,7  1.678,1  5.565,7  5.463,8

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

Total ................................................................  3.919,7  1.678,1  5.565,7  5.463,8
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Finanslov

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

 - - - - - - 89,3

 - - - - - - 27,8
 459,0 4,9 0,2 - 13,1 - 1.227,6
 - - - - - - -
 2.424,9 3.154,3 - - 9.220,0 0,1 8.512,2
 7.143,5 - - 50,0 2.010,0 48,0 9.055,5
 88,3 - - 22,9 22,9 22,9 65,4
 1.800,0 - - - - - 1.800,0
 - - - - 5.627,5 62,6 5.564,9
 - - - - - - -

 318,4 - - - - - 318,4
 240.261,1 430,4 2,5 - - - 239.833,2
 8.035,7 - - - - - 8.099,7
 27.588,5 14.445,9 - - - - 13.143,9

 1.073,5 7,6 -150,9 1.248,0 8.417,8 7.865,1 219,7
 5,2 - - 2,7 66,6 60,6 8,6
 632,8 - - - 198,8 139,5 782,8
 19,5 - - - - - 19,5
 - - - - - - -

 117,9 306,2 1,8 - 852,9 142,9 800,4
 1.015,7 592,3 - 196,1 5.435,9 286,2 6.828,8

 11.083,6 - - 12,3 - - 10.595,0
 5.513,2 - - - - - 5.513,2
 307.580,8 18.941,6 -146,4 1.532,0 31.865,5 8.627,9 312.505,9

 - - 17.427,9 1.163,2 - - 16.300,7
 1.650,0 - - - - 7.400,0 -5.750,0

 309.230,8 18.941,6 17.281,5 2.695,2 31.865,5 16.027,9 323.056,6
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Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 3. Folketinget ............................................ 47,7 - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... 3,4 - - -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... - - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - - -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - -
§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet .............  0,5  -  9,9  -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..................  -  -  -  -
§ 16. Sundhedsministeriet .............................. 5.504,4 - - -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... -0,1 - - -
§ 23. Miljøministeriet .................................... 184,9 38,5 8,5 16,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

 og Fiskeri ..............................................  8,7  -38,5  -8,5  -16,5
§ 28. Transportministeriet .............................. -0,5 32,0 -9,9 -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - - - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  5.749,0  32,0  -  -

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

Total ................................................................  5.749,0  32,0  -  -
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Tillægsbevilling

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

 0,6 0,8 - - - - 47,5
 101,7 - - - 607,6 261,1 451,6
 17.374,1 - - - - -1,0 17.375,1
 2,0 - - - - - 2,0
 -1.800,0 - - - - - -1.800,0
 - - - - 45,7 50,9 -5,2
 238.519,4 456,9 - 217,1 210,6 269,2 237.797,2

 38,3 - - - - - 38,3
 -236.527,9 -430,4 - - - - -236.097,5
 -5.951,6 - - - - - -447,2
 -668,7 440,8 - - - - -1.109,5
 - - - - - - -
 9,1 - - - - - 9,0
 98,8 18,0 - - 587,4 32,8 773,8

 -113,8 -18,0 - - -312,1 -2,4 -350,3
 -434,9 -83,0 - -196,1 50,4 -236,3 88,5

 170,0 142,5 - - - - 27,5
 -3.000,0 - - - - - -3.000,0
 7.817,1 527,6 - 21,0 1.189,6 374,3 13.800,8

 - - - - 35.580,0 - 35.580,0

 7.817,1 527,6 - 21,0 36.769,6 374,3 49.380,8
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Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 1. Dronningen ........................................... 89,3 - - -
§  2. Medlemmer af det kongelige hus
 m.fl. ....................................................... 27,8 - - -
§ 3. Folketinget ............................................ 812,7 4,8 - -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... 3,6 78,5 100,0 -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... - - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - - -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - -
§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet .............  0,5  -  9,9  -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 15. Social- og Ældreministeriet ..................  -  -  -  -
§ 16. Sundhedsministeriet .............................. 5.568,4 - - -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1,3 - - -
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  0,1  -  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... 90,6 - - -
§ 22. Kirkeministeriet .................................... - - - -
§ 23. Miljøministeriet .................................... 184,9 38,5 8,5 16,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

 og Fiskeri ..............................................  332,2  0,1  -  -
§ 28. Transportministeriet .............................. 2.521,3 1.111,9 - -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 476,3 5.447,3 5.447,3
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  9.632,7  1.710,1  5.565,7  5.463,8

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

Total ................................................................  9.668,7  1.710,1  5.565,7  5.463,8
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Finanslov og tillægsbevilling

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

 - - - - - - 89,3

 - - - - - - 27,8
 459,6 5,7 0,2 - 13,1 - 1.275,1
 - - - - - - -
 2.526,6 3.154,3 - - 9.827,6 261,2 8.963,8
 24.517,6 - - 50,0 2.010,0 47,0 26.430,6
 90,3 - - 22,9 22,9 22,9 67,4
 - - - - - - -
 - - - - 5.673,2 113,5 5.559,7
 238.519,4 456,9 - 217,1 210,6 269,2 237.797,2

 356,7 - - - - - 356,7
 3.733,2 - 2,5 - - - 3.735,7
 2.084,1 - - - - - 7.652,5
 26.919,8 14.886,7 - - - - 12.034,4

 1.073,5 7,6 -150,9 1.248,0 8.417,8 7.865,1 219,7
 5,2 - - 2,7 66,6 60,6 8,6
 641,9 - - - 198,8 139,5 791,8
 19,5 - - - - - 19,5
 98,8 18,0 - - 587,4 32,8 773,8

 4,1 288,2 1,8 - 540,8 140,5 450,1
 580,8 509,3 - - 5.486,3 49,9 6.917,3

 11.253,6 142,5 - 12,3 - - 10.622,5
 2.513,2 - - - - - 2.513,2
 315.397,9 19.469,2 -146,4 1.553,0 33.055,1 9.002,2 326.306,7

 - - 17.427,9 1.163,2 - - 16.300,7
 1.650,0 - - - 35.580,0 7.400,0 29.830,0

 317.047,9 19.469,2 17.281,5 2.716,2 68.635,1 16.402,2 372.437,4
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... - - - -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... 500,4 388,1 - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - 36,2 -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - 0,3 -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 12,8 - 10,7 9,1
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

 og Fiskeri ..............................................  -  -  -  -
§ 28. Transportministeriet .............................. - - - -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 1.672,8 0,2 -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  513,2  2.060,9  47,4  9,1

§ 37. Renter .................................................... 9,5 0,1 14.099,2 1.907,1
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  522,7  2.061,0  14.146,6  1.916,2
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Finanslov

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

 - 25,0 - 4,0 - - 29,0
 - 27,2 - 3.193,5 - - 3.220,7
 - - - 100,0 - - 100,0
 18,5 1.287,2 - 422,0 - - 1.578,4
 - 2.145,5 - - - - 2.109,3

 - 10,7 - - - - 10,4
 34,7 11.328,3 0,5 4,6 - - 11.283,3

 - - - 131,5 - - 131,5
 - - - - - - -

 - - 0,3 0,3 - - -
 - 30,9 - 1.381,6 - - 1.412,5

 - 49,1 - - - - 1.721,7
 -1.520,5 - - - - - 1.520,5
 -1.467,3 14.903,9 0,8 5.237,5 - - 23.117,3

 - 1,1 3.568,5 9.163,0 - - -6.605,9
 - 748.786,3 5.400,0 8.800,0 - - 752.186,3

 -1.467,3 763.691,3 8.969,3 23.200,5 - - 768.697,7
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 11. Justitsministeriet ................................... - - - -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1,2 - - -
§ 28. Transportministeriet .............................. - - - -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 207,6 - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  1,2  207,6  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - 34,4
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  1,2  207,6  -  34,4
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Tillægsbevilling

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

 - 81,8 - - - - 81,8
 67,8 6,4 - - - - -62,6
 - 30,2 - - - - 30,2

 - - - - - - 207,6
 1.520,5 - - - - - -1.520,5
 1.588,3 118,4 - - - - -1.263,5

 - - - 31,4 - - 65,8
 - 4.165,1 - - - - 4.165,1

 1.588,3 4.283,5 - 31,4 - - 2.967,4
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... - - - -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... 500,4 388,1 - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - 36,2 -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - 0,3 -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 14,0 - 10,7 9,1
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

 og Fiskeri ..............................................  -  -  -  -
§ 28. Transportministeriet .............................. - - - -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 1.880,4 0,2 -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  514,4  2.268,5  47,4  9,1

§ 37. Renter .................................................... 9,5 0,1 14.099,2 1.941,5
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  523,9  2.268,6  14.146,6  1.950,6
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Finanslov og tillægsbevilling

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

 - 25,0 - 4,0 - - 29,0
 - 27,2 - 3.193,5 - - 3.220,7
 - - - 100,0 - - 100,0
 18,5 1.287,2 - 422,0 - - 1.578,4
 - 2.227,3 - - - - 2.191,1

 - 10,7 - - - - 10,4
 102,5 11.334,7 0,5 4,6 - - 11.220,7

 - - - 131,5 - - 131,5
 - - - - - - -

 - - 0,3 0,3 - - -
 - 61,1 - 1.381,6 - - 1.442,7

 - 49,1 - - - - 1.929,3
 - - - - - - -
 121,0 15.022,3 0,8 5.237,5 - - 21.853,8

 - 1,1 3.568,5 9.194,4 - - -6.540,1
 - 752.951,4 5.400,0 8.800,0 - - 756.351,4

 121,0 767.974,8 8.969,3 23.231,9 - - 771.665,1





Tekst

§ 3.
Folketinget
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§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 47,5 48,3 0,8

Udgifter ved Folketinget .......................................................................... 55,0 -
3.11. Folketinget ....................................................................................... 55,0 -

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ........................................................ -7,5 -
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ................................................ -7,5 -

Folketingets pensioner ............................................................................. 0,8 0,8
3.41. Folketingets pensioner .................................................................... 0,8 0,8

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 47,7 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 0,6 0,8
Aktivitet i alt .............................................................................................. 48,3 0,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 48,3 0,8
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Udgifter ved Folketinget

3.11. Folketinget
01. Folketinget (Driftsbev.) ....................................................B 440,0 -

 TB 55,0 -
03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) ............................B 366,7 -

 TB 3,2 -
04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse

(Driftsbev.) .......................................................................B - -
 TB -3,2 -

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen
11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) ..............................................B 228,4 -

 TB -7,5 -

 Folketingets pensioner

3.41. Folketingets pensioner
01. Folketingets pensioner .....................................................B 94,7 4,9

 TB 0,8 0,8



Anmærkninger

§ 3.
Folketinget





§ 3. 41

Indledning

Folketingets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder ingen
nettomerudgifter under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for
2021. Der er optaget 48,3 mio. kr. i udgifter og 0,8 mio. kr. i indtægter uden for loft. Folketingets
bidrag til tillægsbevillingsforslaget for 2021 udgør således i alt 47,5 mio. kr. Ændringerne af
bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.227,6 47,5 1.275,1
 Udgifter ............................................................................ 1.237,3 48,3 1.285,6
Indtægter .......................................................................... 9,7 0,8 10,5

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 48,3 0,8
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 48,3 0,8

Bemærkninger

ad 9. Andre bevillingsforslag
Bevillingen på § 03.11.01. Folketinget er forhøjet med 71,4 mio. kr. med henblik på at fi-

nansiere udgifter til primært Minkkommissionens arbejde og to advokatundersøgelser, bygnings-
udgifter i Provianthuset, udvidelse af kapaciteten for Folketingets TV-station, parlamentarisk
styrkelse samt udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en overtagelse af Rigsarkivbygningerne
og ændrede bygningsmæssige rammer for Folketinget.

Bevillingen på § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 16,5 mio. kr. primært som følge af
lavere udgifter til udvalgenes indenlandske studierejser samt internationale delegationer.

Bevillingen på § 03.11.01. Folketinget er forhøjet med 0,1 mio. kr. til bygningsudgifter i
Provianthuset, som er overført fra § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen ifm. overtagelse af Pro-
vianthusets læsesal.

Bevillingen på § 03.11.03. Folketingets medlemmer er forhøjet med 3,7 mio. kr. som følge
af ændrede skøn for lovbundne merudgifter til medlemmernes vederlag og for lovbundne me-
rudgifter til gruppestøtte.

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

Bevillingen på § 03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse er redu-
ceret med 3,2 mio. kr. som følge af et lavere behov for efteruddannelse.

Bevillingen på § 03.31.11. Rigsrevisionen er reduceret med 7,5 mio. kr. med henblik på at
nedbringe videreførte opsparinger.

Bevillingen på § 03.41.01. Folketingets pensioner har forhøjede indtægtsskøn på 0,8 mio. kr.
for pensioner til tjenestemænd ansat hos Ombudsmanden og Rigsrevisionen og forhøjede ud-
giftskøn på 0,8 mio. kr. for pensioner til tjenestemænd ansat hos Ombudsmanden og Rigsrevi-
sionen samt for medlemspensioner.
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 1.227,6 47,5 1.275,1
Udgift ......................................................................................... 1.237,3 48,3 1.285,6
Indtægt ....................................................................................... 9,7 0,8 10,5

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget ......................................................... 810,6 55,0 865,6
3.11. Folketinget ..................................................................... 810,6 55,0 865,6

Folketingets Ombudsmand .................................................... 93,3 - 93,3
3.21. Folketingets Ombudsmand ............................................ 93,3 - 93,3

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ....................................... 233,9 -7,5 226,4
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ............................... 233,9 -7,5 226,4

Folketingets pensioner ............................................................ 89,8 - 89,8
3.41. Folketingets pensioner ................................................... 89,8 - 89,8

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 1.227,6 47,5 1.275,1
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 1.227,6 47,5 1.275,1
 Udgift ..................................................................................... 1.237,3 48,3 1.285,6

Indtægt ................................................................................... 9,7 0,8 10,5
Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 765,0 47,7 812,7
 Indtægt ................................................................................... 4,8 - 4,8
Interne statslige overførsler:

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

Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 459,0 0,6 459,6

Indtægt ................................................................................... 4,9 0,8 5,7
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 0,2 - 0,2

Indtægt ................................................................................... - - -
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 13,1 - 13,1
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Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 440,0 55,0 495,0
Indtægt ............................................................................... 3,8 - 3,8
Udgift ................................................................................. 443,8 55,0 498,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 55,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Minkkommissionen og advokatundersøgelser, om-
bygning i Provianthuset, TV-station, parlamentarisk
styrkelse samt nye rammer for Folketinget mv. ......... - 54,9 -
Overført fra § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen
til bygningsudgifter ifm. overtagelse af Provianthu-
sets læsesal ................................................................... - 0,1 -

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 366,7 3,2 369,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Merudgifter til vederlag, mindreudgifter til gruppe-
støtte og indenlandsk befordring ................................. - 3,2 -

03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.)

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

9. Andre bevillingsforslag  
Lavere udgifter til efteruddannelse ............................. - -3,2 -
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Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 228,4 -7,5 220,9
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 228,4 -7,5 220,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -7,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Bortfald af opsparede driftsmidler .............................. - -7,5 -



§ 03.4. 45

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 94,7 0,8 95,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 4,9 0,8 5,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,8 0,8

9. Andre bevillingsforslag  
Ændrede udgifts- og indtægtsskøn for pensioner til
tjenestemænd hos Ombudsmanden og Rigsrevisio-
nen samt ændrede udgiftsskøn for medlemspensio-
ner ................................................................................. - 0,8 0,8
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§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -0,3 -0,3 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -0,3 -
5.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -0,9 -
5.12. Grønland og Færøerne .................................................................... 0,6 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. -0,3 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. -0,3 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. - -
Bevilling i alt ............................................................................................. -0,3 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

5.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 126,0 -

 TB -0,9 -

5.12. Grønland og Færøerne
03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) ...................B 12,3 -

 TB - -
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) ................B 8,6 -

 TB 0,6 -





Anmærkninger

§ 5.
Statsministeriet





§ 5. 53

Indledning

Statsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder
nettomindreudgifter på i alt 0,3 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne
på finansloven for 2021.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 146,9 -0,3 146,6
 Udgifter ............................................................................ 147,2 -0,3 146,9
 Indtægter .......................................................................... 0,3 - 0,3
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. - -0,3 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,3 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -

Bemærkninger

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.51. Rigsombudsmanden

på Færøerne.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Statsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,2 mio. kr.,

jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2021 af 18. november 2021 og en dispositionsbe-
grænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning for 2021 af 1. december
2021.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er etableret hjemmel til at oppebære indtægterne fra gebyr ved erklæring om dansk ind-

fødsret i 2021, jf. BV pkt. 3.3.2.

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

Nettotal ...................................................................................... 146,9 -0,3 146,6
Udgift ......................................................................................... 147,2 -0,3 146,9
Indtægt ....................................................................................... 0,3 - 0,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 146,9 -0,3 146,6
5.11. Centralstyrelsen .............................................................. 126,0 -0,9 125,1
5.12. Grønland og Færøerne ................................................... 20,9 0,6 21,5
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 146,9 -0,3 146,6
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 146,9 -0,3 146,6
 Udgift ..................................................................................... 147,2 -0,3 146,9
 Indtægt ................................................................................... 0,3 - 0,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 146,4 -0,3 146,1
 Indtægt ................................................................................... 0,3 - 0,3
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 0,2 - 0,2
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 0,5 - 0,5
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 0,1 - 0,1
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Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 126,0 -0,9 125,1
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 126,0 -0,9 125,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på

 Færøerne ....................................................................... - -0,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område jf. FL20-aftale - -0,1 -

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 12,3 - 12,3
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 12,4 - 12,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til at oppebære indtægterne fra gebyr ved
erklæring om dansk indfødsret i 2021, jf. BV pkt.
3.3.2. ............................................................................. - - -
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05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8,6 0,6 9,2
Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2
Udgift ................................................................................. 8,8 0,6 9,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 05.11.01. Departementet .................. - 0,6 -



Tekst

§ 6.
Udenrigsministeriet
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§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2,9 42,0 39,1

Udenrigstjenesten mv. .............................................................................. 37,7 39,1
6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... 37,7 39,1

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ...................................... - -
6.31. Reserver ........................................................................................... -325,7 -
6.32. Bilateral bistand .............................................................................. -555,0 -
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................ 69,0 -
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer ............................... 224,3 -
6.35. Oplysningsvirksomhed .................................................................... -66,0 -
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. 107,0 -
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... 148,0 -
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling ............... -58,3 -
6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 456,7 -

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats .......... 4,3 -
6.41. Fællesudgifter .................................................................................. 4,3 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 20,1 39,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 34,4 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... -12,5 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 42,0 39,1
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -39,1 -39,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 2,9 -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Udenrigstjenesten mv.

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

(Driftsbev.) .......................................................................B 2.015,3 -
 TB -43,0 -

15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og in-
stitutioner (tekstanm. 14 og 101) (Reservationsbev.) .....B 32,9 -

 TB 0,3 -
22. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån ..............B 13,7 -

 TB 34,4 -
41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ........B - -

 TB 6,9 -

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

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

 TB -325,7 -

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

(Reservationsbev.) ............................................................B 1.317,0 -
 TB -255,5 -

02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinameri-
ka (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................B 600,0 -

 TB -27,0 -
04. Personelbistand (Reservationsbev.) .................................B 258,8 -

 TB -8,0 -
07. Lånebistand (Reservationsbev.) .......................................B 35,5 -

 TB -35,5 -
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..........B 765,0 -

 TB -26,0 -
10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................B 490,0 -

 TB -175,0 -
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .B 160,0 -

 TB -28,0 -

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

101) (Reservationsbev.) ...................................................B 935,8 -
 TB 69,0 -

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

lingslande mv. (Reservationsbev.) ...................................B 1.745,0 -
 TB 224,3 -
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6.35. Oplysningsvirksomhed
01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 88,5 -
 TB -66,0 -

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

(Reservationsbev.) ............................................................B 502,0 -
 TB 25,0 -

03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 863,0 -

 TB 56,0 -
04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .............B 200,0 -

 TB 50,0 -
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multila-

terale bidrag (Reservationsbev.) ......................................B 111,7 -
 TB -24,0 -

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
01. Verdensbankgruppen (tekstanm. 15) (Reservationsbev.) B 548,0 1,2

 TB 87,0 -
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og

øvrige fonde (Reservationsbev.) ......................................B 386,6 -
 TB 87,0 -

04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...............B 591,0 10,0
 TB -26,0 -

6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder

(tekstanm. 101 og 169) (Reservationsbev.) .....................B 670,0 -
 TB -58,3 -

6.39. Humanitær bistand
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige

kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......................B 1.825,0 -
 TB 456,7 -

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

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

(Reservationsbev.) ............................................................B 116,4 -
 TB 4,3 -
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C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 16. ad 06.37.02.10.
Udviklingsministeren bemyndiges til i 2021 at etablere en statsgaranti til AfDB på UA 321,5

mio. med henblik på at modgå risikoen for nedgradering af AfDB's kreditvurdering.



Anmærkninger

§ 6.
Udenrigsministeriet





§ 6. 65

Indledning

Udenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indehol-
der nettomerudgifter på 42,0 mio. kr. og nettomerindtægter på 39,1 mio. kr. under delloft for
driftsudgifter i forhold til bevillingen på finansloven for 2021, heraf udgør 6,9 mio. kr. ekstraor-
dinære udgifter som følge af COVID-19 (kategori 3).

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende ka-
tegorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 17.059,6 2,9 17.062,5
 Udgifter ............................................................................ 17.958,9 42,0 18.000,9
 Indtægter .......................................................................... 899,3 39,1 938,4
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. - - -
Udgifter ............................................................................ - - -

Indtægtsbudget ................................................................... 29,0 - 29,0
 Indtægter .......................................................................... 29,0 - 29,0
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 11,6 42,0 39,1
2. Aktstykker .................................................................... 8,2 82,5 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 6,9 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,9 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - -25,0 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 3,4 -20,5 39,1

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Følgende tiltrådte aktstykker medfører ændringer i de samlede nettoudgifter for 2021 under
§ 6. Udenrigsministeriet:

- Der optages en merudgift på 20,0 mio. kr. på § 06.11.15.60. Internationale Sundhedskriser
med henblik på at imødekomme internationale anmodninger om hjælp fra andre lande under
internationale sundhedskriser bl.a. som følge af COVID-19-krisen, jf. akt. 172 af 4. marts
2021.

- Der optages en samlet merudgift på 0,8 mio. kr. på § 06.11.22.12. Risikopræmie vedr.
statsgaranti til AfDB til afdækning af den statsfinansielle risici ved en ekstraordinær garan-
tiforpligtelse i Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), jf. akt. 191 af 25. marts 2021.

- Der optages en samlet merudgift på 33,6 mio. kr. på § 06.11.22.12. Risikopræmie vedr.
statsgaranti til AfDB til afdækning af den statsfinansielle risici ved garantiforpligtelse i
AfDB, jf. akt. 259 af 3. juni 2021.

- Der optages en merudgift på 15,0 mio. kr. på § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme
i forbindelse med aftale om sommer- og erhvervspakke mv., jf. akt. 296 af 17. juni 2021.

- Der optages en merudgift på 8,3 mio. kr. på § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme
i forbindelse med aftale om Life Science, jf. akt. 283 af 17 juni 2021.

- Der optages en samlet merudgift på 1,9 mio. kr. på § 06.11.01.30. Eksport- og investerings-
fremme i forbindelse med udmøntning af initiativerne i regeringens Handlingsplan for FN's
Verdensmål, jf. akt. 346 af 2. september 2021.
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- Der optages en samlet merudgift på 3,9 mio. kr. på § 06.41.03.10. Indsats for små og mel-
lemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere og § 06.41.03.50.
Øvrige tilskud ifm. eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet i forbin-
delse med udmøntning af initiativerne i regeringens Handlingsplan for FN's Verdensmål, jf.
akt. 346 af 2. september 2021.

- Der tilføres 1,0 mio. kr. fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen
til håndtering af udbudsforhandlinger med Det Europæiske Lægemiddelsagentur (EMA) om
placering af Data Analytics and Real World Interrogation Network (DARWIN EU) Coordi-
nation Centre Denmark, jf. akt. 53 af 18. november 2021.

Følgende tiltrådte aktstykker vedrører alene dispositionsadgang til at afholde udgifter inden
for rammerne af allerede afsatte bevillinger i 2021 under § 6. Udenrigsministeriet:

- Bidrag til International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), jf. akt. 153 af 4. februar
2021.

- Bidrag til det globale vaccinesamarbejde COVAX og til UNICEF's forsyningsafdeling,
UNICEF Supply Division, jf. akt. 159 af 11. februar 2021.

- Bidrag til internationale sundhedskriser som følge af COVID-19-krisen, jf. akt. 172 af 4.
marts 2021.

- Bidrag til Danish Energy Partnership Programme III, jf. akt. 190 af 25. marts 2021.
- Bidrag til at eftergive Sudans restancer til Den Internationale Valutafond (IMF), jf. akt. 247

af 27. maj 2021.
- Bidrag til det globale vaccinesamarbejde COVAX og til UNICEF's forsyningsafdeling,

UNICEF Supply Division, jf. akt. 260 af 3. juni 2021.
- Bidrag til det Internationale Energiagentur (IEA), jf. akt. 261 af 3. juni 2021.
- Bidrag til WHO's globale COVID-19-indsats og til FN's Flygtningehøjkommissariat

(UNHCR) til indsatser i Syrien og nabolande, jf. akt. 281 af 17. juni 2021.
- Bidrag til Den Afrikanske Vandfacilitet (AWF), jf. akt. 357 af 16. september 2021.
- Bidrag til det globale institut for grøn vækst (GGGI), jf. akt. 358 af 16. september 2021.
- Bidrag til Den Grønne Klimafond (Green Climate Fund, GCF), jf. akt. 360 af 16. september

2021.
- Bidrag til Danida Market Development Partnership (DMDP), jf. akt. 9 af 7. oktober 2021.
- Bidrag til den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN), jf. akt. 10 af 7. oktober 2021.
- Bidrag til fonden for decentral energi i Afrika (Beyond the Grid Fund for Africa, BGFA), jf.

akt. 32 af 11. november 2021.
- Bidrag til humanitære bidrag til bl.a. krisen i Afghanistan, jf. akt. 42 af 18. november 2021.
- Bidrag til Fonden for de mindst udviklede lande (LDCF), jf. akt. 43 af 18. november 2021.
- Bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF), jf. akt. 44 af 18. november 2021.
- Bidrag til Verdensbankens energisektorprogram (Energy Sector Mangement Assistance Pro-

gram, ESMAP), jf. akt. 45 af 18. november 2021.
- Bidrag til Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA), jf. akt. 57 af 25. november 2021.
- Bidrag til programmet for bæredygtig forsyning af drikkevand til bymiljøer i Mali, jf. akt.

63 af 25. november 2021.
- Bidrag til FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i Libanon, jf. akt. 74 af 2. december

2021.
- Bidrag til Den Afrikanske Vandfacilitet (AWF), jf. akt. 97 af 9. december 2021.
- Bidrag til Den Grønne Klimafond (Green Climate Fund, GCF), jf. akt. 98 af 9. december

2021.
- Bidrag til Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), jf. akt. 99 af 9. december

2021.

Herudover tiltrådte Finansudvalget i 2021 følgende aktstykker, som ikke medfører bevil-
lingsmæssige konsekvenser for staten i finansåret:
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- Adgang til, at Udenrigsministeriet overdrager aktieandel på ca. 228,0 mio. kr. i African Gu-
arantee Fund (AGF) til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), jf. akt. 231 af 6. maj
2021.

- Adgang til at Udenrigsministeriet kan afholde udgifter forbundet med evakueringen af ansatte
ved FN, NATO og EU's repræsentationer i Afghanistan, herunder deres nærmeste familie-
medlemmer, samt NGO-ansatte og andre, som på grund af deres indsats for at fremme de-
mokrati, skolegang, kvinders rettigheder, mv., nu er truet og deres nærmeste familiemed-
lemmer, jf. akt. 336 af 15. august 2021.

- Adgang til at Udenrigsministeriet kan dispensere for den særlige bevillingsbestemmelse op-
ført på § 06.11.01. Udenrigstjenestenjf.. budgetvejledningens pkt. 2.6.1, således at udgifter
til aflysningsgebyrer på civilt chartrede fly ifm. evakuering fra Afghanistan i 2021 afholdes
uden viderefakturering, jf. akt. 117 af 16. december 2021.

- Adgang til at Udenrigsministeriet i 2021 kan foretage udlæg til Danmarks Eksportkredit
(EKF) på § 06.38.01.13. Danida Sustainable Infrastructure Finance. Udlægget skal dække
EKF's udestående forbundet med misligholdt gæld fra Zambia i perioden 2020-2021, jf. akt.
118 af 16. december 2021.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
- Der optages en merudgift på 10,0 mio. kr. på § 06.11.41. Kompensationsordninger som følge

af COVID-19 med henblik på kompensationsordning til civilsamfundsorganisationer, jf. akt.
149 af 28. januar 2021.

- Der optages en mindreudgift på 3,1 mio. kr. mhp. regulering af ekstraordinære udgifter på §
06.11.41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, jf. akt. 149 af 28. januar 2021.

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

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

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
- Der udmøntes på Udenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på 1,6 mio. kr. i

henhold til effektiviseringer ifm. 15. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. cirkulære om dis-
positionsbegrænsninger mv. for 2021 af 18. november 2021.

- Der udmøntes på Udenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på 0,3 mio. kr.
som følge af konsulentbesparelser på det brugerfinansierede område, jf. cirkulære om dispo-
sitionsbegrænsninger mv. for 2021 af 8. december 2021.

ad 8. Direkte efterbevilling
- Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten optaget en mindreudgift på 25,0 mio. kr. i henhold

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

ad 9. Andre bevillingsforslag
- Der overføres 0,4 mio. kr. i 2021 fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten til § 06.41.03.50. Øvrige

tilskud som led i udmøntningen af Eksportfremme- og rådgivning samt styrket myndigheds-
samarbejde, som indgår i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af re-
sterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpe-
pakker af december 2020, jf. BV. 3.3.2.

- Der konverteres i alt 3,4 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum med henblik på administration af
tilskudsfinansierede aktiviteter under § 06.11.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jf.
BV 2.6.5.
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- Der er under § 6.3. Bistand til udviklingslandene opført reserve på § 06.31.79.10. Reserve
på
349,7 mio. kr.

- Der overføres 100,0 mio. kr. fra § 06.31.79.10. Reserve til § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i
Afrika, 20,0 mio. kr. til § 06.32.08.75. Internationale sundhedskriser, 29,0 mio. kr. til §
06.33.01.12. Puljeordninger og netværk, 25,0 mio. kr. til § 06.36.03.11. Seksuel og repro-
duktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund, 35,0 mio. kr. til § 06.36.04.11.
Education Cannot Wait, 20,0 mio. kr. til § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde og 120,7 mio.
kr. til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser.

- Der optages en mindreudgift på 39,9 mio. kr. i 2021 mhp. regulering af ekstraordinære
driftsudgifter på § 06.11.01. Udenrigstjenesten til en eksport- og investeringspakke som følge
af COVID-19-krisen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Li-
beral Alliance og Alternativet om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i
forbindelse med gradvis genåbning af Danmark af april 2021.

- Der optages en mindreudgift på 19,7 mio. kr. mhp. regulering af ekstraordinære udgifter på
§ 06.11.15.60. Internationale Sundhedskriser, jf. akt. 172 af 4. marts 2021.

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

Nettotal ...................................................................................... 17.059,6 2,9 17.062,5
Udgift ......................................................................................... 17.958,9 42,0 18.000,9
Indtægt ....................................................................................... 899,3 39,1 938,4

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................................................ 2.115,2 -1,4 2.113,8
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................................................... 2.115,2 -1,4 2.113,8

Internationale organisationer ................................................ 661,6 - 661,6
6.21. Nordiske formål ............................................................. 145,9 - 145,9
6.22. Øvrige internationale organisationer ............................. 515,7 - 515,7

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) .................... 14.166,4 - 14.166,4
6.31. Reserver ......................................................................... 349,7 -325,7 24,0
6.32. Bilateral bistand ............................................................. 3.826,3 -555,0 3.271,3
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ............... 935,8 69,0 1.004,8
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer .............. 1.745,0 224,3 1.969,3
6.35. Oplysningsvirksomhed ................................................... 88,5 -66,0 22,5
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................ 1.801,7 107,0 1.908,7
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU .................................. 1.581,4 148,0 1.729,4
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstil-
 ling ................................................................................. 1.138,0 -58,3 1.079,7
6.39. Humanitær bistand ......................................................... 2.700,0 456,7 3.156,7

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 116,4 4,3 120,7
6.41. Fællesudgifter ................................................................. 116,4 4,3 120,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

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

Specifikation af nettotal:

Internationale organisationer ................................................ - - -
6.22. Øvrige internationale organisationer ............................. - - -
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Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 29,0 - 29,0
Indtægt ....................................................................................... 29,0 - 29,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................................................ 29,0 - 29,0
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................................................... 29,0 - 29,0

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 17.030,6 2,9 17.033,5
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 17.030,6 2,9 17.033,5
 Udgift ..................................................................................... 17.958,9 42,0 18.000,9
 Indtægt ................................................................................... 928,3 39,1 967,4

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 2.722,6 20,1 2.742,7
 Indtægt ................................................................................... 432,4 39,1 471,5
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 71,8 34,4 106,2
 Indtægt ................................................................................... 124,2 - 124,2
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 14.966,5 -12,5 14.954,0
 Indtægt ................................................................................... 305,9 - 305,9
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 99,0 - 99,0
 Indtægt ................................................................................... 4,0 - 4,0
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 99,0 - 99,0
 Indtægt ................................................................................... 61,8 - 61,8
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Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2.015,3 -43,0 1.972,3
Indtægt ............................................................................... 556,6 39,1 595,7
Udgift ................................................................................. 2.571,9 -3,9 2.568,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 11,6 -3,9 39,1

2. Aktstykker  
Sommer- og erhvervspakke mv., jf. akt. 296 af 4.
juni 2021 ...................................................................... 4,8 15,0 -
Strategi for Life Science, jf. akt. 283 af 9. juni
2021 .............................................................................. 2,7 8,3 -
Udmøntning af initiativerne i regeringens Hand-
lingsplan for FN's Verdensmål, jf. akt. 346 af 2.
september 2021 ............................................................ 1,4 1,9 -
Overførsel af midler fra § 06.11.01. Udenrigstjene-
sten til § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, jf. akt. 53
af 18. november 2021 .................................................. -0,7 -1,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,6 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. aftale om
finanslov 2020 .............................................................. - -0,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udetjene-
stens bevillinger ........................................................... - -25,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 06.11.01. Udenrigstjene-
sten til § 06.41.03. Særlig eksportfremmetilskud, jf.
BV. 3.3.2. ..................................................................... - -0,4 -
Konvertering af øvrig drift til lønsum til admini-
stration af tilskudsfinansierede aktiviteter under §
06.11.01.97, jf. BV 2.6.5. ............................................ 3,4 - -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til en
eksport- og investeringspakke som følge af CO-
VID-19-krisen, jf. Aftale om hjælpepakker til løn-
modtagere og virksomheder mv. af april 2020 .......... - -0,8 39,1
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06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-
anm. 14 og 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 32,9 0,3 33,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

2. Aktstykker  
Bevilling til at imødekomme internationale anmod-
ninger om hjælp fra andre lande under internationa-
le sundhedskriser bl.a. som følge af COVID-19-kri-
sen, jf. akt. 172 af 4. marts 2021 ................................ - 20,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Regulering af udgifter til internationale sundheds-
kriser internationale som følge af COVID-19-kri-
sen, jf. akt. 172 af 4. marts 2021 ................................ - -19,7 -

06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 13,7 34,4 48,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 34,4 -

2. Aktstykker  
Afdækning af statens kreditrisiko ifm. ekstraordinær
kapitaludvidelse i Den Afrikanske Udviklingsbank
(AfDB), jf. akt. 191 af 25. marts 2021. ...................... - 0,8 -
Afdækning af statens kreditrisiko i 2021 ifm. garan-
tiforpligtigelsen til Den Afrikanske Udviklingsbank
(AfDB), jf. akt 259 af 3. juni 2021 ............................ - 33,6 -

06.11.41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

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

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære udgifter til kompensationsordninger
til civilsamfundsorganisationer mv. som følge af
COVID-19, jf. akt. 149 af 28. januar 2021 ................ - 10,0 -
Regulering af ekstraordinære udgifter til kompensa-
tionsordninger som følge af COVID-19, jf. akt. 149
af 28. januar 2021 ........................................................ - -3,1 -
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Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

Indledende bemærkninger

Den samlede bevillingsramme til udviklingsbistand under § 6.3. Bistand til udviklingslandene
udgjorde 17.212,0 mio. kr. på finansloven for 2021.

Med henblik på at sikre, at der afsættes 0,7 pct. af BNI over en rullende treårig periode, er der
indført en reguleringsmekanisme for 2017 og frem, jf. tekstanmærkning nr. 103. Regulerings-
mekanismen håndterer udsving i flygtningemodtagelsesudgifter mv. og ændrede BNI-skøn. Det
medfører, at hvis udgifterne til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand, ved
udgangen af tredje kvartal skønnes at blive lavere end budgetteret på finansloven, vil den del af
udviklingsbistanden, som Udenrigsministeriet administrerer (§ 6.3. Bistand til udviklingslandene)
blive tilsvarende opjusteret. Baseret på skønnet for flygtningemodtagelsesudgifter ved udgang af
tredje kvartal træder reguleringsmekanismen ikke i kraft i 2021, da mindreforbruget ikke over-
stiger 100,0 mio. kr.

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

Bevillinger over 39,0 mio. kr. fra rammebevillinger samt overførsler, der bevirker, at de samlede
overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste
af de berørte aktivitetsområder, dog mindst 39,0 mio. kr., er blevet forelagt Finansudvalget jf.
BV 2.2.7 og BV 2.2.9.

Nedenstående oversigt viser de samlede TB-bevægelser mellem hovedkonti under § 6.3. Bi-
stand til udviklingslandene i 2021.
Mio. kr. B TB B+TB

6.31. Reserver 349,7 -325,70 24,00

6.32. Bilateral bistand 3.826,30 -555,00 3.271,30

01. Udviklingslande i Afrika 1.317,00 -255,50 1.061,50
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika 600,00 -27,00 573,00
04. Personelbistand 258,80 -8,00 250,80
07. Lånebistand 35,50 -35,50 0,00
08. Øvrige bistand 765,00 -26,00 739,00
10. Migration 490,00 -175,00 315,00
11. Naboskabsprogrammet 160,00 -28,00 132,00

6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 935,80 69,00 1.004,80

01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 935,80 69,00 1.004,80

6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer 1.745,00 224,30 1.969,30

01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslan-
de mv. 1.745,00 224,30 1.969,30

6.35. Oplysningsvirksomhed 88,50 -66,00 22,50

01. Oplysning i Danmark mv. 88,50 -66,00 22,50

6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. 1.801,70 107,00 1.908,70

01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) 502,00 25,00 527,00
03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling 863,00 56,00 919,00
04. Uddannelse 200,00 50,00 250,00
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06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 349,7 -325,7 24,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -325,7 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.32.08.75. Internationale sund-
hedskriser, jf. akt. 172 af 4. marts 2021 ..................... - -20,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.36.06.10. FN's organisation for
Industriel Udvikling (UNIDO) mhp. justering af re-
præsentationernes beholdning af lokal valuta ............. - 24,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i
Afrika mhp. bidrag til bl.a. at støtte den globale

 COVID-19-vaccineindsats ........................................... - -100,0 -
Overførsel til § 06.33.01.12. Puljeordninger og net-
værk mhp. bidrag til bl.a. Civilsamfund i Udvikling

 (CISU) .......................................................................... - -29,0 -
Overførsel til § 06.36.03.11. Seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund
mhp. bidrag til Marie Stopes International (MSI) ...... - -25,0 -
Overførsel til § 06.36.04.11. Education Cannot
Wait mhp. forhøjet bidrag til Education Cannot

 Wait .............................................................................. - -35,0 -
Overførsel til § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde
mhp. forhøjet bidrag til Building Stronger Universi-

 ties ................................................................................ - -20,0 -
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut-
te og langvarige kriser mhp. forhøjet bidrag til kri-
sen i Afghanistan og bidrag til tematisk NGO runde
vedr. Syrien .................................................................. - -120,7 -

06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale
bidrag 111,70 -24,00 87,70

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU 1.581,40 148,00 1.729,40

01. Verdensbankgruppen 546,80 87,00 633,80

03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige
fonde 386,60 87,00 473,60

04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) 581,00 -26,00 555,00

6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst 1.138,00 -58,30 1.079,70

02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder 670,00 -58,30 611,70

6.39. Humanitær bistand 2.700,00 456,70 3.156,70

03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser 1.825,00 456,70 2.281,70

I alt nettobistand 14.166,40 0,00 14.166,40
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06.32. Bilateral bistand

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.317,0 -255,5 1.061,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -255,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.39.03.11. Humanitære bidrag til
partnere i akutte og langvarige kriser, jf. akt. 42 af
18. november 2021 ...................................................... - -20,5 -
Overførsel til § 06.34.01.70. Klimapuljen, jf. akt.
98 af 9. december 2021 ............................................... - -250,0 -
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA), jf. akt. 99 af 9. de-
cember 2021, ................................................................ - -45,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.33.01.12. Puljeordninger og net-
værk mhp. forhøjet bidrag til bl.a. Civilsamfund i
Udvikling (CISU) ........................................................ - -40,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. bidrag
til at støtte den globale COVID-19-vaccineindsats .... - 100,0 -

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 600,0 -27,0 573,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -27,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.39.03.11. Humanitære bidrag til
partnere i akutte og langvarige kriser, jf. akt. 42 af
18. november 2021 ...................................................... - -27,0 -
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06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 258,8 -8,0 250,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -8,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA), jf. akt. 99 af 9. de-
cember 2021 ................................................................. - -8,0 -

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 35,5 -35,5 -
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -35,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.39.03.11. Humanitære bidrag til
partnere i akutte og langvarige kriser, jf. akt. 42 af
18. november 2021 ...................................................... - -35,5 -

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 765,0 -26,0 739,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -26,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve, jf. akt. 172
af 4. marts 2021 ........................................................... - 20,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut-
te og langvarige kriser mhp. opjustering af akutpul-

 je ................................................................................... - -15,0 -
Overførsel til § 06.36.03.11. Seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund
primært mhp. bidrag til Women Deliver .................... - -31,0 -
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06.32.10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 490,0 -175,0 315,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -175,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.39.03.11. Humanitære bidrag til
partnere i akutte og langvarige kriser, jf. akt. 42 af
18. november 2021 ...................................................... - -125,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut-
te og langvarige kriser mhp. opjustering af akutpul-

 je ................................................................................... - -30,0 -
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut-
te og langvarige kriser mhp. opjustering af akutpul-

 je ................................................................................... - -20,0 -

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 160,0 -28,0 132,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -28,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut-
te og langvarige kriser mhp. opjustering af akutpul-

 je ................................................................................... - -28,0 -
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06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 935,8 69,0 1.004,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 69,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.32.01.18. Zambia mhp. forhøjet
bidrag til bl.a. Civilsamfund i Udvikling (CISU) ...... - 40,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. bidrag
til bl.a. Civilsamfund i Udvikling (CISU) .................. - 29,0 -

06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.745,0 224,3 1.969,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 224,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.38.02.12. Rammebetingelser, vi-
den og forretningsmuligheder, jf. akt. 9 af 7. okto-
ber 2021 ....................................................................... - -38,7 -
Overførsel fra § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i
Afrika, jf. akt. 98 af 9. december 2021 ...................... - 250,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.38.02.14. Strategisk sektorsam-
arbejde mhp. forhøjet bidrag til Den Grønne Klima-
fond (GCF) ................................................................... - 13,0 -
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06.35. Oplysningsvirksomhed

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 88,5 -66,0 22,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -66,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA), jf. akt. 99 af 9. de-
cember 2021 ................................................................. - -6,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.36.01.14. FN-byen mhp. forhøjet
bidrag til FN-byen ....................................................... - -25,0 -
Overførsel til § 06.36.04.11. Education Cannot
Wait mhp. forhøjet bidrag til Education Cannot

 Wait .............................................................................. - -15,0 -
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut-
te og langvarige kriser mhp. opjustering af akutpul-

 je ................................................................................... - -20,0 -

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 502,0 25,0 527,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 25,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed
mhp. forhøjet bidrag til FN-byen ................................ - 25,0 -
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06.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 863,0 56,0 919,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 56,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.32.08.30. Projekter til støtte for
demokrati og menneskerettigheder primært mhp. bi-
drag til Women Deliver ............................................... - 31,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. bidrag
til Marie Stopes International (MSI) ........................... - 25,0 -

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 200,0 50,0 250,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 50,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.35.01.13. Oplysningsvirksom-
hed mhp. forhøjet bidrag til Education Cannot Wait . - 15,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. bidrag
til Education Cannot Wait ........................................... - 35,0 -

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 111,7 -24,0 87,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -24,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.31.79.30. Valutakursreguleringer
mhp. justering af repræsentationernes beholdning af
lokal valuta ................................................................... - -24,0 -
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06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 548,0 87,0 635,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 1,2 - 1,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 87,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i
Afrika, jf. akt. 99 af 9. december 2021 ...................... - 45,0 -
Overførsel fra § 06.32.04.12. Firmarådgivere, jf.
akt. 99 af 9. december 2021 ........................................ - 8,0 -
Overførsel fra § 06.35.01.17. Seminarer, kurser,
konferencer mv., jf. akt. 99 af 9. december 2021 ...... - 6,0 -
Overførsel fra § 06.37.04.10. Den Europæiske Ud-
viklingsfond, jf. akt. 99 af 9. december 2021 ............ - 26,0 -
Overførsel fra § 06.38.02.14. Strategisk sektorsam-
arbejde, jf. akt. 99 af 9. december 2021 ..................... - 65,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.37.03.14. Multilaterale gældslet-
telsesinitiativer mhp. forhøjelse af bidrag til multi-
laterale gældslettelsesinitiativer ................................... - -63,0 -

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 386,6 87,0 473,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 87,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.37.01.11. Den Internationale
Udviklingssammenslutning (IDA) mhp. forhøjelse af
bidrag til multilaterale gældslettelsesinitiativer .......... - 63,0 -
Overførsel fra § 06.38.02.20. Stipendiatbistand
mhp. forhøjelse af bidrag til multilaterale gældslet-

 telsesinitiativer ............................................................. - 24,0 -



§ 06.37.04. 81

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 591,0 -26,0 565,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 10,0 - 10,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -26,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA), jf. akt. 99 af 9. de-
cember 2021 ................................................................. - -26,0 -

06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 670,0 -58,3 611,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -58,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.34.01.40. Naturressourcer, ener-
gi og klimaforandringer i udviklingslande mv., jf.
akt. 9 af 7. oktober 2021 ............................................. - 38,7 -
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA), jf. akt. 99 af 9. de-
cember 2021 ................................................................. - -65,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.37.03.14. Multilaterale gældslet-
telsesinitiativer mhp. forhøjelse af bidrag til multi-
laterale gældslettelsesinitiativer ................................... - -24,0 -
Overførsel til § 06.34.01.70. Klimapuljen mhp. for-
højet bidrag til Den Grønne Klimafond (GCF) .......... - -13,0 -
Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut-
te og langvarige kriser mhp. opjustering af akutpul-

 je ................................................................................... - -15,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. forhøjet
bidrag til Building Stronger Universities .................... - 20,0 -
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06.39. Humanitær bistand

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.825,0 456,7 2.281,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 456,7 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.32.01.15. Ghana, jf. akt. 42 af
18. november 2021 ...................................................... - 20,5 -
Overførsel fra § 06.32.02.09. Afghanistan, jf. akt.
42 af 18. november 2021 ............................................ - 27,0 -
Overførsel fra § 06.32.07.14. Gældsslettelse til ud-
viklingslandene, jf. akt. 42 af 18. november 2021 ..... - 35,5 -
Overførsel fra § 06.32.10.16. Fremtidens flygtnin-
gerespons, jf. akt. 42 af 18. november 2021 .............. - 125,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.38.02.14. Strategisk sektorsam-
arbejde mhp. opjustering af akutpulje ......................... - 15,0 -
Overførsel fra § 06.32.08.20. Bilateral regionalbi-
stand mhp. opjustering af akutpulje ............................ - 15,0 -
Overførsel fra § 06.35.01.17. Seminarer, kurser,
konferencer mhp. opjustering af akutpulje ................. - 20,0 -
Overførsel fra § 06.32.10.13. Retfærdig og humant
asylsystem, inkl. udsendelse mhp. opjustering af

 akutpulje ....................................................................... - 30,0 -
Overførsel fra § 06.32.10.08. Fremtidens flygtnin-
gerespons mhp. opjustering af akutpulje .................... - 20,0 -
Overførsel fra § 06.32.11.10. Programindsatser
mhp. opjustering af akutpulje ...................................... - 28,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. forhøjet
bidrag til krisen i Afghanistan og bidrag til tema-
tisk NGO runde vedr. Syrien ...................................... - 120,7 -
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Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 116,4 4,3 120,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,3 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af initiativerne i regeringens Hand-
lingsplan for FN's Verdensmål, jf. akt. 346 af 2.
september 2021 ............................................................ - 3,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 06.11.01. Udenrigstjene-
sten til § 06.41.03. Særlig eksportfremmetilskud, jf.
BV. 3.3.2 ...................................................................... - 0,4 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 16.
Tekstanmærkningen er ny og optaget med hjemmel i akt. 191 af 25. marts 2021.
Med tekstanmærkningen bemyndiges ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde til i

2021 at etablere en statsgaranti til Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) på UA 321,5 mio.
med henblik på at modgå risikoen for nedgradering af bankens kreditvurdering.
Garantiforpligtelsen er midlertidig og vil gælde i perioden 2021-2023. Der vil alene blive trukket
på garantiforpligtelsen i tilfælde af, at betalingsstandsning rammer en meget omfattende del af
AfDB's samlede udlån.
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§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.057,6 1.060,6 3,0
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 451,6 712,7 261,1

Offentlig økonomi ..................................................................................... 577,5 264,1
7.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -41,6 3,0
7.12. Digitalisering ................................................................................... 5,1 -
7.13. Administration ................................................................................. - -
7.14. Effektivisering af den offentlige sektor ......................................... 6,4 -
7.15. Statslige selskaber ........................................................................... 607,6 261,1

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

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................ 1.195,8 -
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ...................................... 1.195,8 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 11,1 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.154,6 3,0
Kapitalposter ............................................................................................... 607,6 261,1
Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.773,3 264,1
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -3,0 -3,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 1.770,3 261,1
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Offentlig økonomi

7.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 261,0 -

 TB -1,2 -
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) ....B 53,0 -

 TB -0,1 -
08. DREAM-gruppen (Driftsbev.) .........................................B 9,3 -

 TB 1,0 -
09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) ....................................B 30,1 -

 TB 0,1 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 44,4 -

 TB -44,4 -

7.12. Digitalisering
01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.) ................................B 213,1 -

 TB 3,1 -
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124)

(Driftsbev.) .......................................................................B 426,7 -
 TB 2,0 -

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

 TB - -

7.14. Effektivisering af den offentlige sektor
01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 105 og 106)

(Statsvirksomhed) .............................................................B 139,1 -
 TB 6,4 -

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

 TB 727,6 261,1
08. Aktiedispositioner ............................................................B 9.220,1 -

 TB -120,0 -

Grønland og Færøerne

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

jekter (Reservationsbev.) ..................................................B 1,9 -
 TB - -



§ 7. 89

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter ..........B 2.364,9 -

 TB 101,7 -
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................B 21.640,0 -

 TB 1.094,1 -
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Indledning

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder
nettomerindtægter på 3,0 mio. kr. og nettomerudgifter på i alt 1.060,6 mio. kr. under delloftet for
driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2021. Der er optaget 261,1 mio. kr. i
indtægter og 712,7 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til
finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 28.334,0 1.057,6 29.391,6
 Udgifter ............................................................................ 32.422,0 1.060,6 33.482,6
 Indtægter .......................................................................... 4.088,0 3,0 4.091,0
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 8.512,2 451,6 8.963,8
 Udgifter ............................................................................ 11.745,1 712,7 12.457,8
 Indtægter .......................................................................... 3.232,9 261,1 3.494,0
Indtægtsbudget ................................................................... 3.220,7 - 3.220,7
 Indtægter .......................................................................... 3.220,7 - 3.220,7
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 2,2 1.060,6 3,0
2. Aktstykker .................................................................... 2,0 4,5 3,0
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 43,2 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,1 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 1.050,9 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 0,2 -36,9 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 712,7 261,1
2. Aktstykker .................................................................... - 727,6 261,1
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 3,4 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - -18,3 -

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der er i 2021 tiltrådt seks aktstykker, der har udgifts- og indtægtsmæssig virkning på Fi-

nansministeriets område. Der tilføres indtægter for 3,0 mio. kr. og udgifter svarende til 4,5 mio.
kr., heraf 2,0 mio. kr. i lønsum under delloft for driftsudgifter, samt udgifter svarende til 727,6
mio. kr. og indtægter svarende til 261,1 mio. kr. uden for delloft for drift.

For det første er der ved akt. 187 af 25. marts 2021 om etableringen af en ekspertgruppe, som
de næste to år skal udarbejde forslag til regeringen om CO2-reguleringen tiltrådt, at der overføres
3,0 mio. kr. heraf 2,0 mio. kr. i lønsum til § 07.11.01. Departementet i 2021. Udgiften finansieres
af de på finansloven opførte midler under § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i
lyset af COVID-19 mv.

For det andet er der ved akt. 140 af 16. december 2021 om grøn skattereform tiltrådt, at
indtægtsbevilling på kontoen § 07.11.01. Departementet opjusteres med 3,0 mio. kr.

For det tredje er der ved akt. 346 af 2. september 2021 om sekretariatsbetjening af 2030-
Panelet ifm. handlingsplan for FNs Verdensmål tiltrådt, at der overføres 1,5 mio. kr. til §
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner. Udgiften finansieres af de på finansloven
opførte midler under § 35.11.04. Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer.

For det fjerde er der ved akt. 188 af 25. marts 2021 om analyser af udviklingen i den of-
fentlige sektors grønne indkøb ved Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) tiltrådt,
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at der overføres 1,7 mio. kr. til § 07.14.01. Økonomistyrelsen i 2021. Udgiften finansieres af de
på finansloven opførte midler under § 07.11.79. Reserver og budgetregulering.

For det femte er det ved akt. 289 af 17. juni 2021 om indskydelse af 27 ejendomme i Statens
Ejendomssalg A/S (Freja) tiltrådt, at kontoen § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S' udgiftsbe-
villing opjusteres med 431,6 mio. kr. og indtægtsbevilling opjusteres med 131,6 mio. kr.

For det sjette er det ved akt. 146 af 16. december 2021 om indskydelse af 32 ejendomme i
Statens Ejendomssalg A/S (Freja) tiltrådt, at kontoen § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S' ud-
giftsbevilling opjusteres med 296,0 mio. kr. og indtægtsbevilling opjusteres med 129,5 mio. kr.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der tilføres til Finansministeriets område i alt udgifter svarende til 46,6 mio. kr. Følgende

transaktioner fremhæves:
For det første er det ved akt. 205 af 8. april 2021 om udvikling af et digitalt coronapas tiltrådt,

at der overføres 3,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. i lønsum, til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen
i 2021. Udgifterne i 2021 håndteres ved en direkte opskrivning på forslag til lov om tillægsbe-
villing for 2021 uden modgående finansiering.

For det andet er det ved akt. 103 af 16. december 2021 om ekstraordinære udgifter i 2021
som følge af Covid-19 tiltrådt, at § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI opjusteres
med 43,2 mio. kr. i 2021.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
For det første overføres fra § 07.11.01. Departementet 1,0 mio. kr. til § 07.11.08. DREAM-

gruppen vedr. GrønREFORM, jf. BV 2.2.9.
For det andet overføres fra § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen 1,5 mio. kr. i låneramme til

§ 07.13.01. Statens Administration, jf. BV 2.2.9.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Finansministeriets område dispositionsbegrænsninger på i alt 1,1 mio. kr.
For det første udmøntes dispositionsbegrænsningen på i alt 0,3 mio. kr. som følge af 15. fase

af Statens Indkøbsbesparelser ligeligt mellem § 07.11.01. Departementet, § 07.12.01. Digitalise-
ringsstyrelsen og § 07.14.01. Økonomistyrelsen, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for
2021 af 18. november 2021.

For det andet udmøntes dispositionsbegrænsninger på i alt 0,8 mio. kr. som følge af konsu-
lentbesparelser på det brugerfinansierede område. Heraf udmøntes 0,1 mio. kr. til § 07.11.01.
Departementet, 0,2 mio. kr. til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen samt 0,5 mio. kr. til § 07.14.01.
Økonomistyrelsen, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021 af 1. december 2021.

ad 8. Direkte efterbevilling
Bevillingerne på Finansministeriets område er opjusteret med i alt 1.032,6 mio. kr. som følge

af direkte efterbevillinger.
For det første er § 07.15.08. Aktiedispositioner nedjusteret med 120,0 mio. kr. som følge af,

at Kalaallit Airports International A/S har haft brug for et mindre egenkapitalindskud end forud-
sat, hvilket skyldes, at selskabet løbende revurderer kapitalforhøjelsesbehovet i takt med det
igangværende anlægsarbejde for lufthavnsprojekterne, som selskabet står for.

For det andet er § 07.51.05. Bidrag til EU vedr. told- og sukkerafgifter opjusteret med 101,7
mio. kr. som følge af opdaterede skøn for toldindtægter.

For det tredje er § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI opjusteret med 1.050,9
mio. kr. til at dække vedtagne merudgifter vedr. det danske EU-bidrag som følge af balanceju-
stering samt ændringsbudgetter til EU's budget for 2021. Merudgifter, der følger af COVID-19
håndtering i EU-regi afholdes særskilt under ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af CO-
VID-19.
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ad 9. Andre bevillingsforslag
Der findes ni andre bevillingsforslag på Finansministeriets område svarende til i alt -36,9

mio. kr.
For det første nedjusteres § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner med 1,5 mio.

kr., da bevilling til evaluering af velfærdsaftaler flyttes fra Finansministeriet til Social- og Æl-
dreministeriet, jf. BV 3.3.2.

For det andet overføres fra § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner 0,1 mio. kr.
til § 07.11.09. De Økonomiske Råd til at foretage eftersyn af de forudsætninger, der ligger til
grund for ministeriernes skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag, jf. BV. 3.3.2.

For det tredje konverteres 0,1 mio. kr. i driftsmidler til lønsum på § 07.11.09. De Økonomiske
Råd sfa., at der er overført 0,1 mio. kr. i driftsmidler fra § 07.11.02. Effektivisering af offentlige
institutioner til at foretage eftersyn af de forudsætninger, der ligger til grund for ministeriernes
skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag, jf. BV. 3.3.2.

For det fjerde nedskrives § 07.11.79. Reserver og budgetregulering med 5,3 mio. kr., mens
bevillingen på § 07.14.01. Økonomistyrelsen tilsvarende opskrives til intern kontrol og tilsyn, jf.
BV. 2.2.9.

For det femte nedjusteres kontoen § 07.11.79. Reserver og budgetreguleringer med 37,4 mio.
kr. for at nulstille kontoen.

For det sjette oprettes på § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer en ny underkonto §
07.12.02.90. Indtægtsdækket virksomhed, jf. BV. 3.3.2.

For det syvende modtager § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer 2,0 mio. kr., heraf 0,1 mio.
kr. i lønsum, fra § 08.11.79. Reserve til etablering af OPS-enhed vedrørende etablering af Center
for Offentlig-Privat Innovation, jf. BV. 3.3.2.

For det ottende prisfastsættes på § 07.14.01. Økonomistyrelsen de af SAI's ydelser, som
ydelsesafregnes, som fællesstatslige løsninger, jf. BV. 3.3.2.

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

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

Nettotal ...................................................................................... 28.334,0 1.057,6 29.391,6
Udgift ......................................................................................... 32.422,0 1.060,6 33.482,6
Indtægt ....................................................................................... 4.088,0 3,0 4.091,0

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi ................................................................... 2.051,8 -36,5 2.015,3
7.11. Centralstyrelsen .............................................................. 743,4 -44,6 698,8
7.12. Digitalisering .................................................................. 682,8 1,7 684,5
7.13. Administration ............................................................... - - -
7.14. Effektivisering af den offentlige sektor ........................ 625,6 6,4 632,0
7.17. Statens It ........................................................................ - - -
7.18. Udlodningsloven ............................................................ - - -

Grønland og Færøerne ........................................................... 4.642,2 - 4.642,2
7.31. Grønland ......................................................................... 3.991,5 - 3.991,5
7.32. Færøerne ......................................................................... 650,7 - 650,7

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ........................... 21.640,0 1.094,1 22.734,1
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ..................... 21.640,0 1.094,1 22.734,1
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Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 8.512,2 451,6 8.963,8
Udgift ......................................................................................... 11.745,1 712,7 12.457,8
Indtægt ....................................................................................... 3.232,9 261,1 3.494,0

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi ................................................................... 9.301,6 349,9 9.651,5
7.12. Digitalisering .................................................................. 60,0 3,4 63,4
7.14. Effektivisering af den offentlige sektor ........................ -78,5 - -78,5
7.15. Statslige selskaber .......................................................... 9.320,1 346,5 9.666,6

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ........................... -789,4 101,7 -687,7
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ..................... -789,4 101,7 -687,7

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 3.220,7 - 3.220,7
Indtægt ....................................................................................... 3.220,7 - 3.220,7

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi ................................................................... 3.220,7 - 3.220,7
7.15. Statslige selskaber .......................................................... 3.220,7 - 3.220,7

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 33.613,0 1.509,2 35.122,2
Årets resultat ............................................................................. 12,5 - 12,5
Aktivitet i alt ............................................................................. 33.625,5 1.509,2 35.134,7
 Udgift ..................................................................................... 44.167,1 1.773,3 45.940,4
 Indtægt ................................................................................... 10.541,6 264,1 10.805,7

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 3.426,9 11,1 3.438,0
 Indtægt ................................................................................... 2.327,4 - 2.327,4
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 477,2 - 477,2
 Indtægt ................................................................................... 119,9 - 119,9
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 31.009,8 1.154,6 32.164,4
 Indtægt ................................................................................... 4.900,7 3,0 4.903,7
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 33,2 - 33,2
 Indtægt ................................................................................... 3.193,5 - 3.193,5
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 9.220,0 607,6 9.827,6
 Indtægt ................................................................................... 0,1 261,1 261,2
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Offentlig økonomi

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 261,0 -1,2 259,8
Indtægt ............................................................................... 5,5 3,0 8,5
Udgift ................................................................................. 266,5 1,8 268,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,0 1,8 3,0

2. Aktstykker  
Udgifter til ekspertgruppe for grøn skattereform, jf.
akt. 187 af 25. marts 2021 .......................................... 2,0 3,0 -
Indtægter vedrørende grøn skattereform, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 3,0

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 07.11.08. DREAM-gruppen vedrø-
rende GrønREFORM, jf. BV 2.2.9. ............................ - -1,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -



98 § 07.11.01.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 53,0 -0,1 52,9
Udgift ................................................................................. 53,0 -0,1 52,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

2. Aktstykker  
Sekretariatsbetjening af 2030-Panelet ifm. hand-
lingsplan for FNs Verdensmål, jf. akt. 346 af 2.
september 2021 ............................................................ - 1,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 07.11.09. De Økonomiske Råd til
eftersyn af forudsætninger for skøn over adfærds-
virkninger af økonomisk-politiske tiltag, jf. BV.

 3.3.2. ............................................................................. - -0,1 -
Overflytning af midler til evaluering af velfærdsaf-
taler fra FM til SÆM, jf. BV 3.3.2. ........................... - -1,5 -

07.11.08. DREAM-gruppen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,3 1,0 10,3
Indtægt ............................................................................... 8,4 - 8,4
Udgift ................................................................................. 17,7 1,0 18,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 07.11.01. Departementet vedrøren-
de GrønREFORM, jf. BV 2.2.9. ................................. - 1,0 -
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07.11.09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 30,1 0,1 30,2
Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5
Udgift ................................................................................. 30,6 0,1 30,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,1 0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 07.11.02. Effektivisering af offent-
lige institutioner til eftersyn af forudsætninger for
skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske
tiltag, jf. BV. 3.3.2 ....................................................... - 0,1 -
Konvertering af driftsmidler til lønsum sfa. overfør-
sel fra § 07.11.02. Effektivisering af offentlige in-
stitutioner, jf. BV 3.3.2. ............................................... 0,1 - -

07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 44,4 -44,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -44,4 -

2. Aktstykker  
Analyser af den offentlige sektors grønne indkøb,
jf. akt. 188 af 25. marts 2021 ..................................... - -1,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 07.14.01. Økonomistyrelsen sfa. in-
tern kontrol og tilsyn ................................................... - -5,3 -
Nulstilling af reserver og budgetregulering ................ - -37,4 -



100 § 07.12.

07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 213,1 3,1 216,2
Indtægt ............................................................................... 12,3 - 12,3
Udgift ................................................................................. 225,4 3,1 228,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling til Digitalt coronapas, jf. akt. 205 af 8.
april 2021 ..................................................................... - 3,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af låneramme til § 07.13.01. Statens Ad-
ministration, jf. BV 2.2.9 ............................................ - - -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 4,8 - 4,8
Overført overskud .............................................................. 175,9 - 175,9
Egenkapital i alt ................................................................. 180,7 - 180,7

Langfristet gæld primo ...................................................... 333,1 - 333,1
+ anskaffelser .................................................................... 233,8 - 233,8
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 53,6 - 53,6
Samlet gæld ultimo ........................................................... 513,3 - 513,3

Låneramme ........................................................................ 540,0 -1,5 538,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 95,1 - 95,3
Bemærkninger: Lånerammen under § 07.12.01. Digitalisering sstyrelsen er nedjusteret med 1,5 mio. kr., som overføres
til § 07.13.01. Statens Administration .
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07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 426,7 2,0 428,7
Indtægt ............................................................................... 8,7 - 8,7
Udgift ................................................................................. 447,9 2,0 449,9
Årets resultat ...................................................................... -12,5 - -12,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,1 2,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedrørende etablering af Center for Offent-
lig-Privat Innovation, jf. BV 3.3.2 .............................. 0,1 2,0 -
Det er tiltrådt, at der oprettes underkonto §
07.12.02.90. Indtægtsdækket virksomhed, jf. BV.
3.3.2 .............................................................................. - - -

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - -
Indtægt ............................................................................... 183,1 - 183,1
Udgift ................................................................................. 183,1 - 183,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af låneramme fra § 07.12.01. Digitalise-
ringsstyrelsen jf. BV. 2.2.9. ......................................... - - -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 19,0 - 19,0
Overført overskud .............................................................. 16,2 - 16,2
Egenkapital i alt ................................................................. 35,2 - 35,2

Langfristet gæld primo ...................................................... 7,4 - 7,4
+ anskaffelser .................................................................... 1,2 - 1,2
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 1,2 - 1,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... 7,4 - 7,4
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Låneramme ........................................................................ 10,0 1,5 11,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 74,0 - 64,3
Bemærkninger: Lånerammen under § 07.13.01. Statens Administration er opjusteret med 1,5 mio. kr. som overføres fra
§ 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen.

07.14. Effektivisering af den offentlige sektor

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 139,1 6,4 145,5
Indtægt ............................................................................... 349,3 - 349,3
Udgift ................................................................................. 488,4 6,4 494,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6,4 -

2. Aktstykker  
Analyser af udviklingen i den offentlige sektors
grønne indkøb, jf. akt. 188 af 25. marts 2021 ............ - 1,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 07.11.79. Reserver og budgetregu-
lering sfa. intern kontrol og tilsyn .............................. - 5,3 -
Det er tiltrådt, at § 07.14.01. Økonomistyrelsen kan
prisfastsætte de af SAI's ydelser, som ydelsesafreg-
nes, som fællesstatslige løsninger, jf. BV. 3.3.2. ....... - - -
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07.15. Statslige selskaber

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 727,6 727,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - 261,1 261,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 727,6 261,1

2. Aktstykker  
Indskydelse af 27 ejendomme i Statens Ejendoms-
salg A/S, jf. akt. 289 af 17. juni 2021 ........................ - 431,6 131,6
Indskydelse af 32 ejendomme i Statens Ejendoms-
salg A/S, jf. akt. 146 af 16. december 2021 .............. - 296,0 129,5

07.15.08. Aktiedispositioner

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 9.220,1 -120,0 9.100,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -120,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Mindreudgifter vedr. egenkapitalindskud i Kalaallit
Airports International A/S, jf. BV. 2.2.1. ................... - -120,0 -
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Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,9 - 1,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Der ydes tilskud til Grønlands Selvstyre med det
formål at etablere Arctic Circle FabLab i Sisimiut
for at fremme iværksætteri og innovation inden for
uddannelsessektoren, jf. BV. 3.3.2 .............................. - - -
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Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.364,9 101,7 2.466,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 101,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Merudgifter sfa. opdaterede skøn for toldindtægter,
jf. BV. 2.2.1 ................................................................. - 101,7 -

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 21.640,0 1.094,1 22.734,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.094,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udgifter til håndtering af COVID-19 i 2021 under
EU's budget, jf. akt. 103 af 16. december 2021 ......... - 43,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Merudgifter sfa. balancejustering samt ændrings-
budgetter til EU's budget for 2021, jf. BV. 2.2.1 ...... - 1.050,9 -
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§ 8. Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.598,4 2.006,4 408,0
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 17.375,1 17.374,1 -1,0

Fællesudgifter ........................................................................................... -34,3 -
8.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -34,3 -

Erhvervsregulering ................................................................................... 310,1 -11,2
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-

skyttelse og -oplysning ................................................................... 311,5 0,8
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold ..................................................... 10,6 -
8.23. Finansielt tilsyn ............................................................................... -12,0 -12,0

Erhvervsfremme ....................................................................................... 19.093,7 413,2
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............................. 17.889,9 24,2
8.33. Vækstfinansiering ........................................................................... 765,0 -
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................ 122,5 -
8.35. Regionaludvikling ........................................................................... 316,3 389,0

Søfart ......................................................................................................... 11,0 5,0
8.71. Søfart ............................................................................................... 11,0 5,0

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 238,9 -12,0
Interne statslige overførsler ....................................................................... 2,7 7,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 19.138,9 412,3
Kapitalposter ............................................................................................... - -1,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 19.380,5 407,0
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 6,2 6,2
Bevilling i alt ............................................................................................. 19.386,7 413,2
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

8.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 182,7 -

 TB -25,3 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 9,0 -

 TB -9,0 -

 Erhvervsregulering

8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2, 130

og 144) (Driftsbev.) .........................................................B 176,2 -
 TB 3,6 -

06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser ......B - -
 TB 4,4 -

07. Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og veder-
lagsfri økonomi- og gældsrådgivning ..............................B - -

 TB 1,5 -
08. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser re-

lateret til COVID-19 ........................................................B - -
 TB 50,0 -

10. Nævnenes Hus (Driftsbev.) ..............................................B 145,6 -
 TB 4,7 -

20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 149) (Driftsbev.) ...............B 577,8 -
 TB 246,5 -

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.) ...........B 98,3 -

 TB 10,6 -

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

 TB - -

 Erhvervsfremme

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

131 og 133) ......................................................................B 81,1 -
 TB 69,3 24,2

09. Væksthusene og grønt iværksætterhus
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 2,1 -
19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

(Reservationsbev.) ............................................................B 349,1 -
 TB 328,0 -
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21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
(tekstanm. 140, 143, 145, 147, 150, 155 og 159) ..........B 7.143,5 -

 TB 17.369,7 -
24. Puljer relateret til COVID-19 (Reservationsbev.) ...........B - -

 TB 110,0 -
25. Rethink Value (Reservationsbev.) ...................................B - -

 TB 1,8 -
26. Pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet

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

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

152, 160 og 164) ..............................................................B 103,1 -
 TB 740,0 -

17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit (tekst-
anm. 146, 148 og 153) ....................................................B 21,1 7,1

 TB 25,0 -
31. Investeringsfonden for Færøerne .....................................B - -

 TB - -

8.34. Markedsføring af Danmark
01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) ..............B 28,3 -

 TB 4,5 -
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................B 185,0 -

 TB 118,0 -

8.35. Regionaludvikling
01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)

(Reservationsbev.) ............................................................B 383,7 360,0
 TB 488,3 491,0

07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdi-
striktsprogrammet (Reservationsbev.) .............................B 93,0 93,0

 TB -93,0 -93,0
08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriud-

viklingsprogrammet (Reservationsbev.) ..........................B 16,0 8,0
 TB -16,0 -8,0

09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekst-
anm. 125) (Reservationsbev.) ..........................................B 62,0 -

 TB -62,0 -
11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. .......................B - 1,0

 TB - -1,0
12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. .......B 1,0 -

 TB -1,0 -

 Søfart

8.71. Søfart
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) .......B 239,7 -

 TB 6,0 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

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

hvor Vækstfonden kan medfinansiere op til 100 pct. af virksomhedernes kapitalbehov inden for
en låneramme på 3.105,0 mio. kr.

Stk. 2. Vækstfonden kan optage lån, herunder statsligt genudlån, til finansiering af COVID-
19-matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidligere faser. Det samlede lånebeløb eksklu-
sive renter kan ikke overstige 1.945,0 mio. kr. Vækstfonden kan refinansiere de lån, der optages
til finansieringen, i hele finansieringens løbetid.

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

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

Stk. 5. Staten hæfter for tab på ordningen, der ligger ud over det statslige tilskud på 1.160,0
mio. kr. og modtagne renter og gebyrer, på op til 1.945,0 mio. kr.

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

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

Vækstfonden kan medfinansiere op til 75 pct. af virksomhedernes kapitalbehov inden for en ud-
lånsramme på op til 1.850,0 mio. kr.

Stk. 2. Vækstfonden kan optage lån, herunder statsligt genudlån, til finansiering af COVID-
19-matchfinansieringsordning til venturevirksomheder. Det samlede lånebeløb eksklusive renter
kan ikke overstige 1.055,0 mio. kr. Vækstfonden kan refinansiere de lån, der optages til finansi-
eringen, i hele finansieringens løbetid.

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

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

Stk. 5. Staten hæfter for tab på ordningen, der ligger ud over det statslige tilskud på 795,0
mio. kr. og modtagne renter og gebyrer, på op til 1.055,0 mio. kr.

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

Nr. 167. ad 08.33.16.
Erhvervsministeren bemyndiges til at stille en garanti på op til 7,8 mia. kr. for EKF Danmarks

Eksportkredits garantistillelse vedrørende en finansieringsløsning i forbindelse med danske eks-
portørers salg af patruljeskibe til Ukraine.
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Indledning

Erhvervsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indehol-
der nettomerudgifter på i alt 1.598,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevil-
lingerne på finansloven for 2021, herunder merudgifter for 2.006,4 mio. kr. samt merindtægter
på i alt 408,0 mio. kr. Der er optaget nettomerudgifter på 17.375,1 mio. kr. uden for loft.

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende ka-
tegorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 3.919,3 1.598,4 5.517,7
Udgifter ............................................................................ 5.392,9 2.006,4 7.399,3

 Indtægter .......................................................................... 1.473,6 408,0 1.881,6
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 9.055,5 17.375,1 26.430,6
Udgifter ............................................................................ 9.153,5 17.374,1 26.527,6

 Indtægter .......................................................................... 98,0 -1,0 97,0
Indtægtsbudget ................................................................... 100,0 - 100,0
 Indtægter .......................................................................... 100,0 - 100,0
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. -13,9 2.006,4 408,0
2. Aktstykker .................................................................... 6,3 1.521,5 504,0
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 31,2 726,4 5,0
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -49,5 -238,7 -101,0
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 2,1 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ -4,0 -1,1 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 17.374,1 -1,0
2. Aktstykker .................................................................... - 2,0 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 17.372,1 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - - -1,0

Bemærkninger

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

Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

§ 08.11.01. Departementet - Tilførsel af midler i forbindelse med Strategi for Life
Science, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 0,2 0,4 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Overførsel af midler fra § 08.11.79 Reser-
ver og budgetregulering til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer til udvi-
delse af patentvoucherordningen, jf. akt. 116 af 16. december 2021 - -3,4 -
§ 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser - Tilførsel af midler til
varetagelse af ekstraordinær sagsbehandling i forbindelse med tilskud og statsgaranti,
jf. akt. 138 af 12. januar 2021 - 2,0 -
§ 08.21.10. Nævnenes Hus - Tilførsel af midler til klagesagsbehandling ift. erstatning
og kompensation til minkafhængige følgeerhverv, jf. akt. 291 af 24. juni 2021 3,9 4,8 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Tilførsel af midler til udarbejdelse af en kommunika-
tionskampagne, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 1,1 1,5 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Tilførsel af midler til et partnerskab om intelligent af-
faldshåndtering, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 0,4 0,4 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Tilførsel af midler til styrkelse af SMV'ers digitale
omstilling og e-handel, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 0,6 0,8 -
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§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Tilførsel af midler til opgaver sfa. Handlingsplan for
FN's verdensmål, jf. akt. 346 af 2. september 2021 1,2 5,7 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Indtægt fra EU's genopretningsfacilitet til dækning af
administration af SMV:Digital, jf. akt. 140 af 16. december 2021 - - 0,8
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - Tilførsel af midler til forlængelse af kontrolindsatsen
med virksomheders efterlevelse af lokale restriktioner i forbindelse med håndteringen
af COVID-19, jf. akt. 163 af 25. februar 2021 0,6 4,0 -
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - Tilførsel af midler til en forlængelse af kontrol- og
vejledningsindsatsen med virksomheders efterlevelse af lokalerestriktioner mv. i for-
bindelse med håndteringen af COVID-19, jf. akt. 234 af 12. maj 2021 0,4 3,0 -
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - Tilførsel af midler til forlængelse af kontrol- og
vejledningsindsatsen med virksomheders efterlevelse af lokale restriktioner, jf. akt. 340
af 26. august 2021 0,1 1,0 -
§ 08.23.01. Finanstilsynet - Reduktion af Finanstilsynets indtægts- og udgiftsbevilling
sfa. at Finanstilsynet forventer et mindreforbrug i 2021, jf. akt. 59 af 25. november
2021 -4,0 -12,0 -12,0
§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer - Tilførsel af midler til styrkelse af
SMV'ers digitale omstilling og e-handel samt patentvoucherordning, jf. akt. 296 af 17.
juni 2021 - 22,2 -
§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer - Tilførsel af midler til en omstil-
lingspulje målrettet minkavlere og følgeerhverv, jf. akt. 317 af 24. juni 2021 - 25,0 -
§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer - Overførsel af midler fra § 08.11.79
Reserver og budgetregulering til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer til
udvidelse afpatentvoucherordningen, jf. akt. 116 af 16. december 2021 - 3,4 -
§ 08.32.08 Iværksætteri- og innovationsinitiativer - Tilførsel af midler til styrket råd-
givning om bæredygtige og socialt ansvarlige værdikæder samt mikrolegater til stu-
denteriværksætteri med fokus på verdensmål, jf. akt. 346 af 2. september 2021 - 4,0 -
§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer - Indtægt fra EU's genopretningsfa-
cilitet til dækning af SMV:Digital, jf. akt. 140 af 16. december 2021 - - 24,2
§ 08.32.19. Ordning under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - Tilførsel af midler
til en tilskudsordninger til SMV'er til genstart af eksport- og erhvervsrejser, jf. akt. 296
af 17. juni 2021 - 30,0 -
§ 08.32.19. Pulje under Dannarks Erhvervsfremmebestyrelse - Tilførsel af midler til
en udvidelse af puljen til omstilling af dansk erhvervsliv, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 - 110,0 -
§ 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 - Tilførsel af midler til en pulje til sæsonbe-
tonede, let fordærvelige varer, jf. akt. 167 af 25. februar 2021 - 35,0 -
§ 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 - Tilførsel af midler til en pulje til sæsonbe-
tonede investeringer omkring julen, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 - 5,0 -
§ 08.32.25. Rethink Value - Tilførsel af midler til styrket fokus på innovative indkøb
og nye afregningsmodeller, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 - 1,8 -
§ 08.32.26. Pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet - Tilførsel af midler til en
pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 - 9,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - Tilførsel af midler til styrkelse af projektmodningsfond til
turismeinvesteringer uden for de større byer, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 - 10,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - Tilførsel af midler til en øget tabsramme til matchfinansi-
eringsordningerne i Vækstfonden, jf. akt. 167 af 25. februar 2021 - 435,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - Tilførsel af midler til en øget tabsramme til COVID-19-
matchfinansieringsordningerne i Vækstfonden, jf. akt. 277 af 17. juni 2021 - 195,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - Tilførsel af midler til en øget tabsramme til matchfinansi-
eringsordningerne i Vækstfonden, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 - 100,0 -
§ 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit - Tilførsel af midler til grøn
projekt- og markedsmodningsfacilitet, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 - 25,0 -
§ 08.34.01. Markedsføring af Danmark - Tilførsel af midler til State of Green til tilskud
til markedsføringskonsortier, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 - 1,0 -
§ 08.34.02. Turismeinitiativer - Tilførsel af midler til øget digital markedsføring af
danske styrkeposition, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 - 13,0 -
§ 08.35.01. Regionaludvikling - Tilførsel af midler i medfør af udmøntningen af de
resterende REACT-EU midler, jf. akt. 184 af 8. april 2021* - 491,0 488,3
§ 08.35.01. Regionaludvikling - Intern statslig overførsel fra § 08.35.01.70. til §
08.35.01.80., jf. akt. 184 af 8. april 2021 - 2,3 -
§ 08.35.01. Regionaludvikling - Intern statslig overførsel fra § 08.35.01.75. til §
08.35.01.80., jf. akt. 184 af 8. april 2021 - 0,4 -
§ 08.35.01. Regionaludvikling - Intern statslig overførsel til § 08.35.01.80. til §
08.35.01.70., jf. akt. 184 af 8. april 2021 - - 2,3
§ 08.35.01. Regionaludvikling - Intern statslig overførsel til § 08.35.01.80. til §
08.35.01.75., jf. akt. 184 af 8. april 2021 - - 0,4
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*Med akt. 184 af 8. april 2021 blev der oprindeligt afsat 2,7 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Denne transaktion
er siden blevet annulleret med hj emmel i BV. 3.3.2., således at det fulde beløb indbudgetteres på § 08.35.01. Regiona-
ludvikling mv.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgiftsbudgettet:

§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen - Tilførsel af midler til dansk lederskab af en international
shipping mission (Mission Innovation) og udstationering af IMO-attache, jf. akt. 296
af 17. juni 2021 1,8 2,6 -

I alt udgifter på udgiftsbudgettet 6,3 1.523,5 504,0

Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Tilførsel af midler til udbetaling af
kompensation fra de tilpassede kompensationsordninger, jf. akt. 277 af 17. juni 2021 1,2 1,5 -
§ 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser til udbetaling af kom-
pensation fra de tilpassede kompensationsordninger, jf. akt. 277 af 17. juni 2021 - 2,4 -
§ 08.21.08. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser relateret til COVID-19
- Tilførsel af midler til konsolidering af fondskassen for pakkerejser i Rejsegaranti-
fonden, jf. akt. 297 af 17. juni 2021 - 50,0 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Tilførsel af midler til administration af COVID-19-
kompensationsordninger i 2021, jf. akt. 104 af 16. december 2021 30,0 317,3 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Nedskrivning af bevilling til administration af CO-
VID-19-kompensationsordninger i 2021 - -25,0 -
§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer - Tilførsel af midler til tilskud til
genstart af pakkerejsebranchen, jf. akt. 297 af 17. juni 2021 - 11,1 -
§ 08.32.19. Pulje under Dannarks Erhvervsfremmebestyrelse - Tilførsel af midler til
en omstillingspulje fsva. særligt udsatte sektorer, hoteller og andre turismevirksomhe-
der samt til destinationsudviklingspuljen, jf. akt. 297 af 17. juni 2021 - 188,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler i
forbindelse med forlængelsen af de målrettede kompensationsordninger og justerin-
gerne af de generelle kompensationsordninger, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 - 2.008,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
forlængelse af den generelle lønkompensationsordning, jf. akt. 142 af 21. januar 2021 - 5.100,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
forlængelse af de generelle kompensationsordninger, jf. akt. 149 af 28. januar 2021 - 2.243,6 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
udbetaling fra de generelle kompensationsordninger som følge af COVID-19, jf. akt.
161 af 11. februar 2021 - 1.248,3 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
forlængelse af den generelle lønkompensationsordning som følge af COVID-19, jf. akt.
165 af 25. februar 2021 - 2.570,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
forlængelse af udbetaling fra de generelle kompensationsordninger, jf. akt. 179 af 18.
marts 2021 - 7.232,4 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
videreførelse af kompensationsordningen som yder kompensation til arrangører af
større arrangementer, jf. akt. 207 af 8. april 2021 - 500,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
en forlængelse af den generelle lønkompensationsordning og indførsel af en omstil-
lingsperiode, jf. akt. 210 af 15. april 2021 - 2.800,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
udbetaling af kompensation fra de generelle kompensationsordninger som følge af
COVID-19, jf. akt. 215 af 22. april 2021 - 3.100,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Tilførsel af midler til
udbetaling af kompensation fra de tilpassede kompensationsordninger, jf. akt. 277 af
17. juni 2021 - 1.380,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Nedskrivning af be-
villing til § 08.32.21.10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer - -1.465,7 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Nedskrivning af be-
villing til § 08.32.21.20. Lønkompensationsordning - -7.542,7 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Nedskrivning af be-
villing til § 08.32.21.30. Kompensationsordning for selvstændige - -2.742,8 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Opskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.40. Kompensation til faste udgifter - 969,0 -
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ad 4. Overførsel mellem ministerområder 
Der er optaget følgende overførsler mellem ministerområder, der påvirker udgiftsbudgettet:

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

§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Opskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.50. Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-
indkomst - 5,9 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - Nedskrivning af be-
villing til § 08.32.21.70. Kompensation for særligt sæsonafhængige selvstændige og
kunstnere mv. - -36,3 -
§ 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 - Tilførsel af midler til en ny pulje, som skal
imødekomme økonomiske udfordringer for restauranter, caféer og barer, mv., jf. akt.
297 af 17. juni 2021 - 70,0 -
§ 08.34.01. Markedsføring af Danmark Tilførsel af midler til Food Organisation of
Denmark (FOOD), jf. akt. 297 af 17. juni 2021 - 3,5 -
§ 08.34.02. Turismeinitiativer - Tilførsel af midler til Wonderful Copenhagen, Visit-
Denmark og Dansk Kyst- og Naturturisme, jf. akt. 297 af 17. juni 2021 - 105,0 -
§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen - Merindtægt fra § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom som
følge af BEK nr. 2263 af 29. december 2020 om udvidet ret til søfartserhvervet til
sygedagpenge sfa. COVID-19 t.o.m. d. 19. marts 2021 samt BEK nr. 550 af 29. marts
2021 om udvidet ret til søfartserhvervet til sygedagpenge sfa. COVID-19 t.o.m. d. 30.
juni 2021 - - 5,0
§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen - Tilførsel af midler til opgaver vedr. udvidet ret til sø-
fartserhvervet til sygedagpenge som følge af COVID-19, jf. BEK nr. 2263 af 29. de-
cember 2020 og BEK nr. 550 af 29. marts 2021 - 5,0 -

I alt udgifter på udgiftsbudgettet 31,2 18.098,5 5,0

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

§ 08.11.01. Departementet - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til §
13.11.01. Departementet som følge af flytningen af plan- og landdistriktsopgaver, jf.
kgl. resolution af 21. januar 2021 -5,7 -7,2 -
§ 08.11.01. Departementet - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til §
13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen som følge af flytningen af plan- og landdistriktsop-
gaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 -1,2 -1,7 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Overførsel af midler fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen
til § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen som følge af flytningen af plan- og landdi-
striktsopgaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 -42,6 -57,8 -
§ 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet -
Overførsel af midler fra § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under land-
distriktsprogrammet til § 13.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under land-
distriktsprogrammet som følge af flytningen af plan- og landdistriktsopgaver, jf. kgl.
resolution af 21. januar 2021 - -93,0 -93,0
§ 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet
- Overførsel af midler fra § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fi-
skeriudviklingsprogrammet til § 13.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
Fiskeriudviklingsprogrammet, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 - -16,0 -8,0
§ 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne - Overførsel af midler fra §
08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne til § 13.71.03. Pulje til for-
søgsvirksomhed i landdistrikterne som følge af plan- og landdistriktsopgaver, jf. kgl.
resolution af 21. januar 2021 - -62,0
§ 08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. - Overførsel af midler fra §
08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. til § 13.71.77. Lån og garantier vedr.
landdistrikter mv. som følge af flytningen af plan- og landdistriktsopgaver, jf. kgl. re-
solution af 21. januar 2021 - - -1,0
§ 08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. - Overførsel af midler
fra § 08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. til § 13.71.78. Af-
skrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. som følge af flytningen af plan- og
landdistriktsopgaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 - -1,0 -

I alt udgifter på udgiftsbudgettet -49,5 -238,7 -102,0
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*Midlerne til OPS-enheden er på FL21 registreret på standardkonto 49 på § 08.11.79. Reserver og budgetregulering. I
forbindelse med udmøntning af reserven til Departementet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervsstyrelsen til
etablering af COPI konverteres en del af midlerne til lønsum.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgiftsbudgettet:

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgiftsbudgettet:

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

§ 08.11.01. Departementet - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til §
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med udmøntning af kon-
cernpuljen 0,8 0,8 -
§ 08.11.01. Departementet - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til §
08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen 5,7 8,9 -
§ 08.11.01. Departementet - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til §
08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen 2,1 3,7 -
§ 08.11.01. Departementet - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til §
08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med finansiering af tilsyn med udgangs-
stoffer 1,2 1,8 -
§ 08.11.01. Departementet - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til §
08.21.01. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen til finansiering af Forbrugerombuds-
mandens tilsyn med lov om vandvidskørsel 0,5 0,7 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Overførsel af midler fra § 08.11.79. Re-
server og budgetregulering til § 08.11.01. Departementet til etablering af COPI 0,6* 0,8 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Overførsel af midler fra § 08.11.79. Re-
server og budgetregulering til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til eta-
blering af COPI 0,6* 0,8 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Overførsel af midler fra § 08.11.79. Re-
server og budgetregulering til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til etablering af COPI 0,9* 2,0 -
§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Overførsel af midler fra § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 10,0 10,0 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Overførsel af driftsmidler fra § 08.21.01. Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. overførsel af lønsum fra
ERST til KFST - 10,0 -
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - Overførsel af lønsum fra § 08.21.10. Nævnenes Hus
til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen 10,5 - -

I alt udgifter på udgiftsbudgettet 2,1* - -

Andre bevillingsforslag (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

§ 08.11.01. Departementet - Dispositionsbegrænsning som følge af effektivisering af
indkøb, jf. CIR1H nr. 9963 af 18. november 2021 - -0,1 -
§ 08.11.01. Departementet - Rammekorrektion som følge af konsulentbesparelser på
det brugerfinansierede område, jf. FL20-aftale - -0,1
§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Dispositionsbegrænsning som følge
af effektivisering af indkøb, jf. CIR1H nr. 9963 af 18. november 2021 - -0,1 -
§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Rammekorrektion som følge af
konsulentbesparelser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-aftale - -0,1 -
§ 08.21.10. Nævnenes Hues - Dispositionsbegrænsning som følge af effektivisering af
indkøb, jf. CIR1H nr. 9963 af 18. november 2021 - -0,1 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Dispositionsbegrænsning som følge af effektivisering
af indkøb, jf. CIR1H nr. 9963 af 18. november 2021 - -0,2 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Rammekorrektion som følge af konsulentbesparelser
på det brugerfinansierede område, jf. FL20-aftale - -0,6 -
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - Rammekorrektion som følge af konsulentbesparelser
på det brugerfinansierede område, jf. FL20-aftale - -0,1 -
§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen - Dispositionsbegrænsning som følge af effektivisering af
indkøb, jf. CIR1H nr. 9963 af 18. november 2021 - -0,3 -

I alt udgifter på udgiftsbudgettet - -1,7 -



120 § 8.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
afholde kompensationsudgifter efter den 14. februar, såfremt restriktionerne forlænges til efter
d. 7. februar, jf. akt. 142 af 21. januar 2021.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
forlænge kompensationsperioden efter d. 7. februar så længe det skærpede restriktionsniveau
overordnet glæder. Dog senest til og med d. 28. februar 2021, jf. akt. 149 af 28. januar 2021. 

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
indføre en omstillingsperiode på 7 kalenderdage i den målrettede lønkompensationsordning for
virksomheder omfattet af forbuddet mod at holde åbent. Merudgifterne til kompensation i for-
bindelse med omstillingsperioden afholdes inden for den eksisterende bevilling, jf. akt. 156 af
25. februar 2021.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
afholde kompensationsudgifter efter den 28. februar 2021 samt at forlænge kompensationsperio-
den efter den 28. februar til og med senest den 30. april 2021, såfremt de skærpede restriktioner
forlænges, jf. akt. 167 af 25. februar 2021.

Der er på § 08.34.02. Turismeinitiativer givet adgang til at omdisponere 3,4 mio. kr. i 2021
fra et eksportfremstød under OL i Tokyo i 2021 til andre markedsførings- og eksportfremmeak-
tiviteter ifm. Climate Week 2022 i New York og World Congress of Architects 2023 i Køben-
havn, jf. akt. 195 af 8. april 2021.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
udbetale lønkompensation for perioden fra og med 6. april 2021 frem til og med 30. juni 2021,
jf. akt. 210 af 15. april 2021.

Der er på § 08.32.25. Rethink Value og § 08.32.26. Pulje til innovative indkøb givet adgang
til at afgive tilsagn om tilskud i fremtidige finansår, jf. akt. 283 af 17. juni 2021.

Der er på § 08.32.08.81. Patentvoucher givet adgang til at afgive tilsagn om tilskud i frem-
tidige finansår og forudbetale tilskud, jf. akt. 296 af 17. juni 2021.

Andre bevillingsforslag (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

§ 08.11.01. Departementet - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til §
08.21.07. Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og
gældsrådgivning, jf. BV. 3.3.2 - -1,5 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Overførsel af midler fra § 08.11.79. Re-
server og budgetregulering til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer til etablering af
COPI, jf. BV. 3.3.2 - -2,0 -
§ 08.21.07. Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og
gældsregulering - Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.07.
Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgiv-
ning, jf. BV. 3.3.2 - 1,5 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Overførsel af midler fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen
til § 08.32.08.20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer til etablering af Pulje til
fremme af grønt iværksætteri, jf. BV. 3.3.2 -2,8 -3,6 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - Overførsel af midler fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen
til § 08.32.09.30. Nye iværksættere/væksthuse, jf. BV. 3.3.2 -1,4 -2,1 -
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - Overførsel af midler fra 28.22.01. Færdselsstyrelsen
til finansieringen af Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågningsindsat for emission fra
motorkøretøjer, jf. BV. 3.3.2 0,2 0,9 -
§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer - Overførsel af midler fra § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen § 08.32.08.20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer til etablering
af Pulje til fremme af grønt iværksætteri, jf. BV. 3.3.2 - 3,6 -
§ 08.32.09. Væksthuse og grønt iværksætterhus - Overførsel af midler fra § 08.21.20.
Erhvervsstyrelsen til § 08.32.09.30. Nye iværksættere/væksthuse, jf. BV. 3.3.2 - 2,1 -
§ 08.35.01.80. Medfinansiering af teknisk assistance mv. til REACT-EU midlerne -
Korrigeret tilførsel af midler til medfinansiering af teknisk assistance mv. til REACT-
EU, jf. BV. 3.3.2 - - -

I alt udgifter på udgiftsbudgettet -4,0 -1,1 -
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Der er på § 08.21.08.10. Kompensation for øgede omkostninger givet adgang til, at der kan
overføres 50,0 mio. kr. til § 08.32.08.83. Tilskud til genstart af pakkerejsebranchen til pakkerej-
sebureauerne, jf. akt. 297 af 17. juni 2021.

Der er på § 08.32.08.83. Tilskud til genstart af pakkerejsebranchen til pakkerejsebureauerne
givet adgang til at afgive tilsagn om tilskud i fremtidige finansår, jf. akt. 297 af 17. juni 2021.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
udbetale lønkompensation for medarbejdere, som er genindkaldt på arbejde i de sidste syv ka-
lenderdage i kompensationsperioden i den generelle lønkompensationsordning samt i den mål-
rettede lønkompensationsordning for virksomheder omfattet af forbud mod at holde åbent fra §
08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, jf. akt. 225 af 29. april 2021.

Der er på § 08.21.07. oprettet en ny hovedkonto til Den Nationale Vidensfunktion for ve-
derlagsfri økonomi- og gældsrådgivning, jf. BV. 3.3.2.

Der er på § 08.32.08.20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer givet adgang til at give tilsagn
om tilskud i fremtidige finansår, jf. BV. 3.3.2.

Der er givet adgang til, at tilsagnsperioden for det tilsagn om tilskud, der blev afgivet til State
of Green ved akt. 9 af 22. oktober 2020, forlænges fra 31. december 2021 til 31. marts 2022, jf.
akt. 105 af 16. december 2021.

Der er givet adgang til, at Investeringsfonden for Færøerne optages på statsregnskabet som
en primokorrektion på 669,0 mio. kr. på en ny hovedkonto § 08.33.31. Investeringsfonden for
Færøerne, jf. akt. 111 af 16. december 2021.

Der er på § 08.21.08. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser relateret til CO-
VID-19 givet adgang til, at tilskud på 50 mio. kr. kan gives som tilsagn om tilskud i fremtidige
finansår, jf. akt. 159 af 16. december 2021.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
Nettotal ...................................................................................... 3.919,3 1.598,4 5.517,7
Udgift ......................................................................................... 5.392,9 2.006,4 7.399,3
Indtægt ....................................................................................... 1.473,6 408,0 1.881,6

Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter .......................................................................... 191,7 -34,3 157,4
8.11. Centralstyrelsen .............................................................. 191,7 -34,3 157,4
Erhvervsregulering ................................................................. 1.000,4 316,9 1.317,3
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og

forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... 899,0 306,3 1.205,3
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .................................... 101,4 10,6 112,0
8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - -
8.25. Nordsøfonden mv. ......................................................... - - -
Erhvervsfremme ...................................................................... 2.475,5 1.309,8 3.785,3
8.31. Fællesudgifter ................................................................. 24,4 - 24,4
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............ 477,6 496,0 973,6
8.33. Vækstfinansiering .......................................................... 1.664,9 765,0 2.429,9
8.34. Markedsføring af Danmark ........................................... 213,3 122,5 335,8
8.35. Regionaludvikling .......................................................... 95,3 -73,7 21,6
Søfart ........................................................................................ 251,7 6,0 257,7
8.71. Søfart .............................................................................. 251,7 6,0 257,7

Udgifter uden for udgiftsloft:
Nettotal ...................................................................................... 9.055,5 17.375,1 26.430,6
Udgift ......................................................................................... 9.153,5 17.374,1 26.527,6
Indtægt ....................................................................................... 98,0 -1,0 97,0

Specifikation af nettotal:
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Erhvervsregulering ................................................................. - 4,4 4,4
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og

forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... - 4,4 4,4
8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - -
Erhvervsfremme ...................................................................... 9.055,5 17.370,7 26.426,2
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............ 7.143,5 17.369,7 24.513,2
8.33. Vækstfinansiering .......................................................... 1.913,0 - 1.913,0
8.35. Regionaludvikling .......................................................... -1,0 1,0 -

Indtægtsbudget:
Nettotal ...................................................................................... 100,0 - 100,0
Indtægt ....................................................................................... 100,0 - 100,0

Specifikation af nettotal:
Erhvervsregulering ................................................................. - - -
8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - -
8.25. Nordsøfonden mv. ......................................................... - - -
Erhvervsfremme ...................................................................... 100,0 - 100,0
8.33. Vækstfinansiering .......................................................... 100,0 - 100,0
Søfart ........................................................................................ - - -
8.71. Søfart .............................................................................. - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 12.874,2 18.973,5 31.847,7
Årets resultat ............................................................................. 0,6 - 0,6
Aktivitet i alt ............................................................................. 12.874,8 18.973,5 31.848,3

Udgift ..................................................................................... 14.546,4 19.380,5 33.926,9
 Indtægt ................................................................................... 1.671,6 407,0 2.078,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 2.424,9 238,9 2.663,8
 Indtægt ................................................................................... 914,9 -12,0 902,9
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 1.599,0 2,7 1.601,7
 Indtægt ................................................................................... 60,9 7,7 68,6
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 8.487,8 19.138,9 27.626,7

Indtægt ................................................................................... 490,6 412,3 902,9
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 24,7 - 24,7
 Indtægt ................................................................................... 157,2 - 157,2
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 2.010,0 - 2.010,0
 Indtægt ................................................................................... 48,0 -1,0 47,0



§ 08.1. 123

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 182,7 -25,3 157,4
Indtægt ............................................................................... 1,4 - 1,4
Udgift ................................................................................. 184,1 -25,3 158,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -16,4 -25,3 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til opgaver ifm. udmøntning af
life science strategi, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 ...... 0,2 0,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 13.11.01. Departementet som følge af flytnin-
gen af plan- og landdistriktsopgaver, jf. kgl. resolu-
tion af 21. januar 2021 ................................................ -5,7 -7,2 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen som følge af
flytningen af plan- og landdistriktsopgaver, jf. kgl.
resolution af 21. januar 2021 ...................................... -1,2 -1,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen ........ -0,8 -0,8 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen ...................................... -5,7 -8,9 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen ...................................... -2,1 -3,7 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til finansiering
af tilsyn med udgangsstoffer ....................................... -1,2 -1,8 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
til finansiering af Forbrugerombudsmandens tilsyn
med lov om vanvidskørsel .......................................... -0,5 -0,7 -
Overførsel af midler fra § 08.11.79. Reserver og
budgetregulering til § 08.11.01. Departementet
vedr. etablering af COPI ............................................. 0,6 0,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -
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9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.07. Den Nationale Vidensfunktion for
frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgiv-
ning, jf. BV. 3.3.2 ........................................................ - -1,5 -

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Overførsel af midler til § 08.32.08. Iværksætteri- og
innovationsinitiativer til udvidelse af patentvouche-
rordningen, jf. akt. 116 af 16. december 2021 ........... - -3,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler til § 08.11.01. Departementet
vedr. etablering af COPI ............................................. - -0,8 -
Overførsel af midler til § 08.21.01. Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen vedr. etablering af COPI ......... - -0,8 -
Overførsel af midler til § 08.21.20. Erhvervsstyrel-
sen vedr. etablering af COPI ....................................... - -2,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler til § 07.12.02.80. Center for
Offentlig Innovation vedr. etablering af COPI, jf.
BV. 3.3.2 ...................................................................... - -2,0 -



§ 08.2. 125

Erhvervsregulering

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

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2, 130 og 144) (Drifts-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 176,2 3,6 179,8
Indtægt ............................................................................... 58,6 - 58,6
Udgift ................................................................................. 234,8 3,6 238,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 13,1 3,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til administration af kompensa-
tionsordninger til rejsebranchen, jf. akt. 277 af 17.
juni 2021 ...................................................................... 1,2 1,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
til Forbrugerombudsmandens tilsyn med lov om
vanvidskørsel ................................................................ 0,5 0,7 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen ........ 0,8 0,8 -
Overførsel af midler til lønsum fra § 08.21.20. Er-
hvervsstyrelsen til § 08.21.01. Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen ........................................................ 10,0 10,0 -
Overførsel af driftsmidler fra § 08.21.01. Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen til § 08.21.20. Er-
hvervsstyrelsen ifm. overførsel af midler til lønsum
fra ERST til KFST ...................................................... - -10,0 -
Overførsel af midler fra § 08.11.79. Reserver og
budgetregulering vedr. etablering af COPI ................. 0,6 0,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -
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08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser

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

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til § 08.21.06. Rejseudbyderes
tilbagebetaling ved afbestilte rejser som et tilskud
til Rejsegarantifondens administration, jf. akt. 138
af 12. januar 2021 ........................................................ - 2,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til Rejsegarantifondens admini-
stration af kompensationsordninger til rejsebran-
chen, jf. akt. 277 af 17. juni 2021 .............................. - 2,4 -

08.21.07. Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og
gældsrådgivning

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

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.07. Den Nationale Vidensfunktion for
frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgiv-
ning, jf. BV. 3.3.2 ........................................................ - 1,5 -

08.21.08. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser relateret til COVID-
19

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

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til konsolidering af fondskassen
for pakkerejser i Rejsegarantifonden, jf. akt. 297 af
17. juni 2021 ................................................................ - 50,0 -



§ 08.21.10. 127

08.21.10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 145,6 4,7 150,3
Indtægt ............................................................................... 12,4 - 12,4
Udgift ................................................................................. 158,0 4,7 162,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -6,6 4,7 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til klagesagsbehandling af sager
om erstatninger mv. til minkavlere i 2021, jf. akt.
291 af 24. juni 2021 .................................................... 3,9 4,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af lønsum fra § 08.21.10. Nævnenes
Hus til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen ...................... -10,5 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 149) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 577,8 246,5 824,3
Indtægt ............................................................................... 160,7 0,8 161,5
Udgift ................................................................................. 738,5 247,3 985,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -16,9 247,3 0,8

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen
til udarbejdelse af en kommunikationskampagne, jf.
akt. 138 af 12. januar 2021 ......................................... 1,1 1,5 -
Tilførsel af midler til Intelligent Affaldshåndtering
ifm. udmøntning af strategi for life science, jf. akt.
283 af 17. juni 2021 .................................................... 0,4 0,4 -
Tilførsel af midler til administration af SMV:Digi-
tal, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 .................................. 0,6 0,8 -
Tilførsel af midler til initiativer i Handlingsplan for
FN's Verdensmål, jf. akt. 346 af 2. september 2021 . 1,2 5,7 -
Indtægt fra EU's genopretningsfacilitet til dækning
af administration af SMV:Digital, jf. akt. 140 af 16.
december 2021 ............................................................. - - 0,8

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til administration af COVID-19-
kompensationsordninger i 2021, jf. akt. 104 af 21.
december 2021 ............................................................. 30,0 317,3 -
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Nedskrivning af midler til administration af CO-
 VID-19-kompensationsordninger ................................ - -25,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 08.21.20. Erhvervsstyrel-
sen til § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen som føl-
ge af flytningen af plan- og landdistriktsopgaver, jf.
kgl. resolution af 21. januar 2021 ............................... -42,6 -57,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen ...................................... 5,7 8,9 -
Overførsel af lønsum fra § 08.21.20. Erhvervssty-
relsen til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen ........................................................................ -10,0 -10,0 -
Overførsel af driftsmidler fra § 08.21.01. Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen til § 08.21.20. Er-
hvervsstyrelsen ifm. overførsel af midler til lønsum
fra ERST til KFST ...................................................... - 10,0 -
Overførsel af midler fra § 08.11.79. Reserver og
budgetregulering vedr. etablering af COPI ................. 0,9 2,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Konvertering af midler fra § 08.21.20. Erhvervssty-
relsen til § 08.32.08.20. Iværksætteri- og innova-
tionsinitiativer til etablering af Pulje til fremme af
grønt iværksætteri, jf. BV. 3.3.2 ................................. -2,8 -3,6 -
Konvertering af midler fra § 08.21.20. Erhvervssty-
relsen til § 08.32.09.30. Nye iværksættere/væksthu-
se, jf. BV. 3.3.2 ........................................................... -1,4 -2,1 -



§ 08.22. 129

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 98,3 10,6 108,9
Indtægt ............................................................................... 44,4 - 44,4
Udgift ................................................................................. 142,7 10,6 153,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 13,0 10,6 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til en forlængelse af kontrolind-
satsen med virksomheders efterlevelse af COVID-
19-lokalrestriktioner, jf. akt. 163 af 25. februar
2021 .............................................................................. 0,6 4,0 -
Tilførsel af midler til en forlængelse af kontrolind-
satsen med virksomheders efterlevelse af COVID-
19-lokalrestriktioner, jf. akt. 234 af 12. maj 2021 ..... 0,4 3,0 -
Tilførsel af midler til en forlængelse af kontrolind-
satsen med virksomheders efterlevelse af COVID-
19-lokalrestriktioner, jf. akt. 340 af 26. august 2021 . 0,1 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til finansiering
af tilsyn med udgangsstoffer ....................................... 1,2 1,8 -
Overførsel af lønsum fra § 08.21.10. Nævnenes
Hus til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen ...................... 10,5 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 28.22.01. Færdselsstyrel-
sen til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til finansi-
ering af markedsovervågningsindsats for emission
fra motorkøretøjer, jf. BV. 3.3.2 ................................. 0,2 0,9 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,9 -1,0 2,9
Overført overskud .............................................................. 14,0 - 14,0
Egenkapital i alt ................................................................. 17,9 -1,0 16,9

Langfristet gæld primo ...................................................... 3,2 - 3,2
+ anskaffelser .................................................................... 20,0 - 20,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
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- afskrivninger ................................................................... 5,0 - 5,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 18,2 - 18,2

Låneramme ........................................................................ 21,1 - 21,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 86,3 - 86,3
Bemærkninger: Den regulerede egenkapital un der § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge
af regnskabsmæssige afstemninger.

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - -
Indtægt ............................................................................... 426,9 -12,0 414,9
Udgift ................................................................................. 426,9 -12,0 414,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -4,0 -12,0 -12,0

2. Aktstykker  
Nedskrivning af § 08.23.01. Finanstilsynet sfa. min-
dreforbrug i 2021, jf. akt. 59 af 25. november 2021 . -4,0 -12,0 -12,0



§ 08.3. 131

Erhvervsfremme

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 81,1 69,3 150,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - 24,2 24,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 69,3 24,2

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til etablering af omstillingspulje
til minkavlere og følgeerhverv, jf. akt. 317 af 24.
juni 2021 ...................................................................... - 25,0 -
Tilførsel af midler til styrkelse af SMV:Digital, jf.
akt. 296 af 17. juni 2021 ............................................. - 19,2 -
Tilførsel af midler til etablering af patentvouche-
rordning, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 ........................ - 3,0 -
Tilførsel af midler til mikrolegater i Fonden for En-
treprenørskab, jf. akt. 346 af 2. september 2021 ........ - 1,0 -
Tilførsel af midler til styrket rådgivning om bære-
dygtige og socialt ansvarlige værdikæder, jf. akt.
346 af 2. september 2021 ............................................ - 3,0 -
Overførsel af midler fra 08.11.79. Reserver og bud-
getregulering til udvidelse af patentvoucherordnin-
gen, jf. akt. 116 af 16. december 2021 ....................... - 3,4 -
Indtægt fra EU's genopretningsfacilitet til dækning
af SMV:Digital, jf. akt. 140 af 16. december 2021 ... - - 24,2

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til genstart af pakkerejsebran-
chen til pakkerejsebureauerne, jf. akt. 297 af 17. ju-
ni 2021 ......................................................................... - 11,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Konvertering af midler fra § 08.21.20. Erhvervssty-
relsen til etablering af Pulje til fremme af grønt
iværksætteri, jf. BV. 3.3.2 ........................................... - 3,6 -

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2,1 2,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Konvertering af midler fra § 08.21.20. Erhvervssty-
relsen til § 08.32.09.30. Nye iværksættere/væksthu-
se, jf. BV. 3.3.2 ........................................................... - 2,1 -

08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 349,1 328,0 677,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 328,0 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til § 08.32.19. Pulje under Dan-
marks Erhvervsfremmebestyrelse til en udvidelse af
puljen til omstilling af dansk erhvervsliv, jf. akt.
138 af 12. januar 2021 ................................................ - 110,0 -
Midler til tilskudsordning til SMV'er til genstart af
eksport og erhvervsrejser, jf. akt. 296 af 17. juni

 2021 .............................................................................. - 30,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til pulje til lokale og tværgående
turismeprojekter, jf. akt. 297 af 17. juni 2021 ........... - 10,0 -
Tilførsel af midler til pulje til omstilling af dansk
erhvervsliv, jf. akt. 297 af 17. juni 2021 .................... - 178,0 -

08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (tekstanm. 140, 143,
145, 147, 150, 155 og 159)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7.143,5 17.369,7 24.513,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 17.369,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning, jf.
akt. 142 af 21. januar 2021 ......................................... - 5.100,0 -
Tilførsel af midler til kompensation ved aflysning
af større arrangementer, jf. akt. 138 af 12. januar

 2021 .............................................................................. - 100,0 -
Tilførsel af midler til kompensationsordning for
selvstændige, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 ............. - 426,0 -
Tilførsel af midler til kompensation til faste udgif-
ter, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 .............................. - 1.444,0 -
Tilførsel af midler til kompensationsordning for
freelancere mv. med både A- og B-indkomst, jf.
akt. 138 af 12. januar 2021 ......................................... - 10,0 -
Tilførsel af midler til kompensationsordning for
særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere,
jf. akt. 138 af 12. januar 2021 .................................... - 28,0 -
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Tilførsel af midler til kompensationsordning for
selvstændige, jf. akt. 149 af 28. januar 2021 ............. - 1.479,1 -
Tilførsel af midler til kompensation til faste udgif-
ter, jf. akt. 149 af 28. januar 2021 .............................. - 764,5 -
Tilførsel af midler til kompensationsordning for
selvstændige jf. akt. 161 af 11. februar 2021 ............. - 839,5 -
Tilførsel af midler til kompensation til faste udgif-
ter, jf. akt. 161 af 11. februar 2021 ............................ - 408,8 -
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning, jf.
akt. 165 af 25. februar 2021 ........................................ - 2.570,0 -
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning, jf.
akt. 179 af 18. marts 2021 .......................................... - 3.380,4 -
Tilførsel af midler til kompensationsordning for
selvstændige, jf. akt. 179 af 18. marts 2021 .............. - 1.738,8 -
Tilførsel af midler til kompensation til faste udgif-
ter, jf. akt. 179 af 18. marts 2021 ............................... - 2.113,2 -
Tilførsel af midler til kompensation ved aflysning
af større arrangementer, jf. akt. 207 af 8. april 2021 . - 500,0 -
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning, jf.
akt. 210 af 15. april 2021 ............................................ - 2.800,0 -
Tilførsel af midler til kompensationsordning for
selvstændige, jf. akt. 215 af 22. april 2021 ................ - 1.850,0 -
Tilførsel af midler til kompensation til faste udgif-
ter, jf. akt. 215 af 22. april 2021 ................................ - 1.250,0 -
Tilførsel af midler til kompensationsordning for
selvstændige, jf. akt. 277 af 17. juni 2021 ................. - 450,0 -
Tilførsel af midler til kompensationsordning til fa-
ste udgifter, jf. akt. 277 af 17. juni 2021 ................... - 930,0 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.10. Kom-
pensation ved aflysning af større arrangementer ........ - -1.465,7 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.20. Løn-

 kompensationsordning ................................................. - -7.542,7 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.30. Kom-
pensationsordning for selvstændige ............................ - -2.742,8 -
Opskrivning af bevilling til § 08.32.21.40. Kom-
pensation til faste udgifter ........................................... - 969,0 -
Opskrivning af bevilling til § 08.32.21.50. Kom-
pensationsordning for freelancere mv. med både A-
og B-indkomst .............................................................. - 5,9 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.70. Kom-
pensationsordning for særligt sæsonafhængige selv-
stændige og kunstnere mv. .......................................... - -36,3 -

08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 110,0 110,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 110,0 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til en pulje til sæsonbetonede in-
vesteringer omkring julen, jf. akt. 138 af 12. januar

 2021 .............................................................................. - 5,0 -
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Tilførsel af midler til pulje til sæsonbetonede, let-
fordærvelige varer, jf. akt. 167 af 25. februar 2021 .. - 35,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til pulje til barer, restauranter og
caféer mv., jf. akt. 297 af 17. juni 2021 ..................... - 70,0 -

08.32.25. Rethink Value (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,8 1,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,8 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til pulje til Rethink Value ifm.
udmøntning af strategi for life science, jf. akt. 283
af 17. juni 2021 ........................................................... - 1,8 -

08.32.26. Pulje til innovative indkøb i sundhedsvæsenet (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til pulje til innovative indkøb i
sundhedsvæsenet ifm. udmøntning af strategi for li-
fe science, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 ...................... - 9,0 -



§ 08.33. 135

08.33. Vækstfinansiering

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 134, 135, 136, 141, 142, 151, 152, 160 og 164)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 103,1 740,0 843,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 740,0 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til en øget tabsramme til CO-
VID-19-matchfinansieringsordningerne i Vækstfon-
den, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 ............................ - 100,0 -
Tilførsel af midler til en øget tabsramme til CO-
VID-19-matchfinansieringsordningerne i Vækstfon-
den, jf. akt. 167 af 25. februar 2021 ........................... - 435,0 -
Tilførsel af midler til en øget tabsramme til CO-
VID-19-matchfinansieringsordningerne i Vækstfon-
den, jf. akt. 277 af 17. juni 2021 ................................ - 195,0 -
Tilførsel af midler til projektmodningsfonden i
Vækstfonden, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 ................ - 10,0 -

08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 146, 148 og
153)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 21,1 25,0 46,1
Indtægtsbevilling ............................................................... 7,1 - 7,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 25,0 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til grøn projekt- og markeds-
modningsfacilitet i EKF, jf. akt. 296 af 17. juni

 2021 .............................................................................. - 25,0 -

08.33.31. Investeringsfonden for Færøerne

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

2. Aktstykker  
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Optagelse af Investeringsfonden for Færøerne på
statsregnskabet vha. primokorrektioner, jf. akt. 111
af 16. december 2021 .................................................. - - -

08.34. Markedsføring af Danmark

08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 28,3 4,5 32,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,5 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til State of Green, jf. akt. 296 af
17. juni 2021 ................................................................ - 1,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til FOOD, jf. akt. 297 af 17. juni

 2021 .............................................................................. - 3,5 -

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 185,0 118,0 303,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 118,0 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til Dansk Erhvervs- og Mødetu-
risme, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 ............................. - 13,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til VisitDenmark til styrket inter-
national markedsføring mv., jf. akt. 297 af 17. juni

 2021 .............................................................................. - 20,0 -
Tilførsel af midler til genstartsindsatser for kyst- og
naturturismen mv. i regi af Dansk Kyst- og Natur-
turisme, jf. akt. 297 af 17. juni ................................... - 20,0 -
Tilførsel af midler til Wonderful Copenhagen til
Comeback Copenhagen mv., jf. akt. 297 af 17. juni

 2021 .............................................................................. - 65,0 -



§ 08.35. 137

08.35. Regionaludvikling

08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 383,7 488,3 872,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 360,0 491,0 851,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 488,3 491,0

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler fra REACT-EU til forlængelse
af strukturfondsprogrammerne, jf. akt. 184 af 8.
april 2021 ..................................................................... - 485,6 488,3
Intern statslig overførsel fra 08.35.01.70. til
08.35.01.80., jf. akt. 184 af 8. april 2021 ................... - 2,3 -
Intern statslig overførsel fra 08.35.01.75. til
08.35.01.80., jf. akt. 184 af 8. april 2021 ................... - 0,4 -
Intern statslig overførsel til 08.35.01.80. fra
08.35.01.70., jf. akt. 184 af 8. april 2021 ................... - - 2,3
Intern statslig overførsel til 08.35.01.80. fra
08.35.01.75., jf. akt. 184 af 8. april 2021 ................... - - 0,4

08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 93,0 -93,0 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 93,0 -93,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -93,0 -93,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 08.35.07. til § 13.71.01.
som følge af flytningen af plan- og landdistriktsop-
gaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 ............... - -93,0 -93,0
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08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-
met (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16,0 -16,0 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 8,0 -8,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -16,0 -8,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 08.35.08. til § 13.71.02.
som følge af flytningen af plan- og landdistriktsop-
gaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 ............... - -16,0 -8,0

08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 62,0 -62,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -62,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 08.35.09. til § 13.71.03.
som følge af flytningen af plan- og landdistriktsop-
gaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 ............... - -60,5 -
Overførsel af midler fra § 08.35.09. til § 13.71.03.
som følge af flytningen af plan- og landdistriktsop-
gaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 ............... - -1,5 -

08.35.11. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 08.35.11. til § 13.71.77.
som følge af flytningen af plan- og landdistriktsop-
gaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 ............... - - -1,0



§ 08.35.12. 139

08.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 -1,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 08.35.12. til § 13.71.78.
som følge af flytningen af plan- og landdistriktsop-
gaver, jf. kgl. resolution af 21. januar 2021 ............... - -1,0 -
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Søfart

08.71. Søfart

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 239,7 6,0 245,7
Indtægt ............................................................................... 50,6 5,0 55,6
Udgift ................................................................................. 290,3 11,0 301,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 3,9 11,0 5,0

2. Aktstykker  
Tilførsel af Midler til Mission Innovation og udsta-
tionering af IMO-attaché, jf. akt. 296 af 17. juni
2021 .............................................................................. 1,8 2,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Intern statslig overførsel fra BM vedr. merindtægt
som følge af BEK nr. 2263 af 29. december 2020
og BEK nr. 550 af 29. marts 2021 ............................. - - 5,0
Opgaver vedr. udvidet ret til søfartserhvervet til sy-
gedagpenge som følge af COVID-19, jf. BEK nr.
2263 af 29. december 2020 og BEK nr. 550 af 29.
marts 2021 .................................................................... - 5,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen ...................................... 2,1 3,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 6,3 -0,1 6,2
Overført overskud .............................................................. 19,2 - 19,2
Egenkapital i alt ................................................................. 25,5 -0,1 25,4

Langfristet gæld primo ...................................................... 157,6 - 157,6
+ anskaffelser .................................................................... 6,0 - 6,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 10,0 - 10,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... 0,5 - 0,5
- afskrivninger ................................................................... 18,0 - 18,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 155,1 - 155,1

Låneramme ........................................................................ 200,0 - 200,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 77,6 - 77,6
Bemærkninger: Den regulerede egenkapital under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge
af regnskabsmæssige afstemninger.



§ 8. 141

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 151.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 151 på finansloven for 2021.
Tekstanmærkningen fremgår første gang af finansloven for 2021. Der henvises til akt. 151

af 23. marts 2020 om etableringen af to matchfinansieringsordninger i Vækstfonden og en styrket
mulighed for, at Vækstfonden kan foretage kapitalindskud i virksomheder og fonde som følge
af COVID-19. Tekstanmærkningen er efterfølgende justeret med akt. 37 af 12. november 2020,
akt. 138 af 12. januar 2021, akt. 167 af 25. februar 2021 og akt. 277 af 17. juni 2021.  Tekstan-
mærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om den mid-
lertidige låneordning, jf. BEK nr. 1327 af 18. juni 2021 om COVID-19 matchfinansieringsordning
til iværksættere i de tidlige faser, herunder bestemmelser vedrørende opkrævning af renter og
gebyrer, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration
i Vækstfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 152.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 151 af 24. april 2020.
Tekstanmærkningen fremgår første gang af finansloven for 2021. Der henvises til akt. 151

af 23. marts 2020 om etableringen af to matchfinansieringsordninger i Vækstfonden og en styrket
mulighed for, at Vækstfonden kan foretage kapitalindskud i virksomheder og fonde som følge
af COVID-19. Tekstanmærkningen er efterfølgende justeret med akt. 37 af 12. november 2020,
akt. 138 af 12. januar 2021, akt. 167 af 25. februar 2021 og akt. 277 af 17. juni 2021.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler
om den midlertidige låneordning, jf. BEK nr. 1326 af 18. juni 2021 om COVID-19 matchfinan-
sieringsordning til venturevirksomheder, herunder bestemmelser vedrørende opkrævning af renter
og gebyrer, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til admini-
stration i Vækstfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 167.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 274 af 10. juni 2021.
Der henvises til akt. 274 af 10. juni 2021 om udstedelse af garanti til EKF Danmarks Eks-

portkredit.
Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at stille en garanti på op til

7,8 mia. kr. for EKF Danmarks Eksportkredits garantistillelse vedrørende en finansieringsløsning
i forbindelse med danske eksportørers salg af patruljeskibe til Ukraine.

Der kan således stilles en statslig garanti, hvor det i praksis vil være EKF som administrator,
der stiller eksportkreditgarantierne, hvorefter staten overtager den økonomiske eksponering fra
EKF gennem en fuldstændig genforsikring af garantistillesen. Med denne model modtager staten
garantipræmierne, der betales for eksportkreditgarantierne (fraregnet administrationsomkostninger
i EKF), mens staten også hæfter, hvis betalingen forsinkes eller udebliver. Statens eksponering
afsluttes automatisk, når statsgarantien er udløbet, og alle præmieindtægterne er opkrævet. De
nærmere vilkår for statens genforsikring fastsættes ved aftale om genforsikring mellem EKF og
erhvervsministeren. I tilfælde af, at EKF modtager et krav i henhold til de eksportkreditgarantier,
som EKF har udstedt, vil staten skulle udbetale en garantisum i henhold til de vilkår, som fremgår
af den indgåede aftale om genforsikring mellem EKF og erhvervsministeren. Såfremt EKF indgår
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aftale om genforsikring med andre aktører, vil statens genforsikringsandel blive reduceret tilsva-
rende.



Tekst

§ 9.
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§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 599,4 599,4 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 2,0 2,0 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -31,2 -
9.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -31,2 -

Skatteforvaltning ...................................................................................... -7,0 -
9.31. Skatteforvaltning ............................................................................. -7,0 -

Forvaltningsordninger ............................................................................. 633,9 -
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ......................... 633,9 -

Overenskomster, løn mv. ......................................................................... 5,7 -
9.61. Overenskomster, løn mv. ................................................................ 5,7 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 622,0 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... -20,6 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 601,4 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 601,4 -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

9.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) ...........B 279,4 -

 TB 4,9 -
02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ................B 433,7 -

 TB -23,6 -
03. Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område

(Driftsbev.) .......................................................................B - -
 TB 10,8 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 23,3 -
 TB -23,3 -

 Skatteforvaltning

9.31. Skatteforvaltning
01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)

(Driftsbev.) .......................................................................B 3.277,6 -
 TB -39,8 -

02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.) .......................................................................B 902,9 -

 TB -1,4 -
03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)

(Driftsbev.) .......................................................................B 460,8 -
 TB -23,0 -

04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) .....B 564,9 -
 TB -14,8 -

05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) ..B 268,4 -
 TB -16,7 -

06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101,
105 og 106) (Driftsbev.) ..................................................B 3.864,0 -

 TB 88,7 -

 Forvaltningsordninger

9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
17. Civilretlige tiltag i udbyttesagen .....................................B 300,0 -

 TB 631,2 -
29. Kompensation af kommuner og regioner i forbindelse

med behandling af genoptagelsessager
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 2,0 -
42. Tilbagebetaling af TIR-gebyr ..........................................B - -

 TB 0,7 -
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Overenskomster, løn mv.

9.61. Overenskomster, løn mv.
01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tekstanm. 1)

(Driftsbev.) .......................................................................B 88,4 -
 TB 5,7 -

03. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) ..............................B 19,7 -
 TB -2,1 -

04. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.) ........B 59,5 -
 TB 2,1 -





Anmærkninger

§ 9.
Skatteministeriet
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Indledning

Skatteministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder net-
tomerudgifter på i alt 599,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne
på finansloven for 2021. Der er optaget 2,0 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af be-
villingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 10.977,8 599,4 11.577,2
 Udgifter ............................................................................ 11.819,6 599,4 12.419,0
 Indtægter .......................................................................... 841,8 - 841,8
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 65,4 2,0 67,4
 Udgifter ............................................................................ 111,2 2,0 113,2
 Indtægter .......................................................................... 45,8 - 45,8
Indtægtsbudget ................................................................... 1.578,4 - 1.578,4
 Udgifter ............................................................................ 518,9 - 518,9
 Indtægter .......................................................................... 2.097,3 - 2.097,3
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 8,6 599,4 -
1. Ny lovgivning .............................................................. 8,6 10,0 -
2. Aktstykker .................................................................... - 189,1 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,6 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 401,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 0,2 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 2,0 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 2,0 -

Bemærkninger

ad. 1. Ny lovgivning
Der er på § 9. Skatteministeriet indarbejdet bevillinger for 10,0 mio. kr. under delloft for

driftsudgifter til oprettelse af Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, jf. lov nr. 2187
af 29. december 2020 om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område.

Der er desuden tilført 0,7 mio. kr. til tilbagebetaling af TIR-gebyr, jf. lov nr. 1061 af 1. juni
2021 om ændring af toldloven. Udgifterne påvirker ikke den samlede bevilling, da § 09.31.01.
Skattestyrelsens bevilling tilsvarende nedjusteres med 0,7 mio. kr.

ad. 2. Aktstykker
Der er på § 9. Skatteministeriet tiltrådt aktstykker for i alt 189,1 mio. kr. under delloft for

driftsudgifter. Aktstykkerne vedrører udgifter til civilretlige tiltag i udbyttesagen for 229,5 mio.
kr. og udmøntning af DUT-midler for 40,4 mio. kr.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på § 9. Skatteministeriet sket nettooverførsler mellem hovedkonti for i alt 196,8 mio.

kr., heraf 134,5 mio. kr. lønsum. Overførslerne vedrører navnlig flyt af opgaver mellem styrelser,
samt justering af bevillingen vedrørende disponeringsmulighed.
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ad 7. Dispositionsbegrænsning
Der er på § 9. Skatteministeriet i 2021 udmøntet dispositionsbegrænsninger på 1,5 mio. kr.

vedrørende 15. fase af statens indkøbsprogram, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for
2021 af 18. november 2021 samt på 0,1 mio. kr. vedrørende konsulentbesparelser på brugerfi-
nansierede områder, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021 af 8. december 2021.

ad 8. Direkte efterbevilling
Der er på § 9. Skatteministeriet direkte efterbevillinger for 401,7 mio. kr. under delloft for

driftsudgifter, der vedrører udgifter til dækning af pålagte sagsomkostninger i udbyttesagen, jf.
orienterende akt. 267 af 10. juni 2021.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er på § 9. Skatteministeriet andre bevillingsforslag for i alt 3,0 mio. kr. Der er under

delloft for driftsudgifter overført 2,2 mio. kr. ifm. indarbejdelse af initiativer prioriteret til over-
enskomstaftalen for 2021, der er overført 0,8 mio. kr. fra § 09.31.01. Skattestyrelsen til §
09.11.03. Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område, samt udmøntet 2,0 mio. kr. fra §
09.31.01. Skattestyrelsen til kompensation af kommuner og regioner ifm. behandling af genop-
tagelsessager, jf. BV pkt. 3.3.2.

Der er uden for loft udmøntet 2,0 mio. kr. på § 09.51.29. Kompensation af kommuner og
regioner i forbindelse med behandling af genoptagelsessager, jf. BV pkt. 3.3.2.

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

Nettotal ...................................................................................... 10.977,8 599,4 11.577,2
Udgift ......................................................................................... 11.819,6 599,4 12.419,0
Indtægt ....................................................................................... 841,8 - 841,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 811,0 -31,2 779,8
9.11. Centralstyrelsen .............................................................. 811,0 -31,2 779,8

Skatteforvaltning ..................................................................... 9.338,6 -7,0 9.331,6
9.31. Skatteforvaltning ............................................................ 9.338,6 -7,0 9.331,6

Spilleforvaltning ...................................................................... 7,8 - 7,8
9.41. Spilleforvaltning ............................................................. 7,8 - 7,8

Forvaltningsordninger ............................................................ 623,7 631,9 1.255,6
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ........ 623,7 631,9 1.255,6

Overenskomster, løn mv. ....................................................... 196,7 5,7 202,4
9.61. Overenskomster, løn mv. ............................................... 196,7 5,7 202,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 65,4 2,0 67,4
Udgift ......................................................................................... 111,2 2,0 113,2
Indtægt ....................................................................................... 45,8 - 45,8

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger ............................................................ 65,4 2,0 67,4
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ........ 65,4 2,0 67,4
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Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 1.578,4 - 1.578,4
Udgift ......................................................................................... 518,9 - 518,9
Indtægt ....................................................................................... 2.097,3 - 2.097,3

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger ............................................................ 1.578,4 - 1.578,4
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ........ 1.578,4 - 1.578,4

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 9.464,8 601,4 10.066,2
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 9.464,8 601,4 10.066,2
 Udgift ..................................................................................... 12.449,7 601,4 13.051,1
 Indtægt ................................................................................... 2.984,9 - 2.984,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 11.746,0 622,0 12.368,0
 Indtægt ................................................................................... 1.216,4 - 1.216,4
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 7,4 - 7,4
 Indtægt ................................................................................... 8,6 - 8,6
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 540,6 -20,6 520,0
 Indtægt ................................................................................... 1.291,6 - 1.291,6
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 132,8 - 132,8
 Indtægt ................................................................................... 445,4 - 445,4
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 22,9 - 22,9
 Indtægt ................................................................................... 22,9 - 22,9
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Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 279,4 4,9 284,3
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 279,4 4,9 284,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,4 4,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.11.01. Departemen-
tet fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. honorering
til medlemmer af ekspertudvalget for en flerårsafta-
le for skattevæsenet ..................................................... 0,4 0,4 -
Overførsel af bevilling til § 09.11.01. Departemen-
tet fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. fælles stats-
lig it-løsning ................................................................. - 4,5 -

09.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 433,7 -23,6 410,1
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 433,7 -23,6 410,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -22,8 -23,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. disponeringsmulighed ................. -22,8 -23,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til at afholde udgifter til vederlæggelsen
af bestyrelsen i Vurderingsankenævnsforeningen, jf.
BV pkt. 3.3.2. .............................................................. - - -
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09.11.03. Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 10,8 10,8
Udgift ................................................................................. - 10,8 10,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 9,4 10,8 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel af bevilling fra § 35.11.50. Reserve til
Skatteministeriet ifm. oprettelse af § 09.11.03 Til-
synet med told- og skatteforvaltningens it-område,
jf. lov nr. 2187 af 29. december 2020 ........................ 8,6 10,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01 Skattestyrel-
sen til § 09.11.03. Tilsynet med told- og skattefor-
valtningens it-område, jf. BV pkt. 3.3.2. .................... 0,8 0,8 -

09.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 23,3 -23,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -23,3 -

2. Aktstykker  
Nedskrivning af reserve vedr. kommunalt lov- og
cirkulæreprogram sfa. DUT-sag om ligedeling af
børne- og ungeydelsen, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 . - -23,3 -
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Skatteforvaltning

09.31. Skatteforvaltning

09.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.277,6 -39,8 3.237,8
Indtægt ............................................................................... 5,6 - 5,6
Udgift ................................................................................. 3.283,2 -39,8 3.243,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -13,1 -39,8 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel af bevilling til § 09.51.42. Tilbagebeta-
ling af TIR-gebyr fra § 09.31.01. Skattestyrelsen, jf.
lov nr. 1061 af 1. juni 2021 ........................................ - -0,7 -

2. Aktstykker  
Nedskrivning af bevilling vedr. DUT-sag med kom-
munerne for Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om æn-
dring af ejendomsvurderingsloven og forskellige
andre love, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ..................... - -16,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. støtte til opkrævningsområdet ..................... -3,0 -4,3 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. infrastruktur - Services i drift og udvik-

 lingscenter .................................................................... - -0,5 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen fra § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. udbyttemodel ........................................... - 0,8 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. systemudvikling på opkrævningsområdet ... - -0,5 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.05. Motorstyrel-
sen fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. kontroleta-
pe 2 ............................................................................... -6,6 -8,0 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. DAC 6 .......................................................... -0,9 -0,9 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen fra § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. legacy ....................................................... 10,8 15,7 -
Overførsel af bevilling til § 09.61.01. Medarbejder-
og Kompetencestyrelsen fra § 09.31.01. Skattesty-
relsen vedr. styrket grunddrift ..................................... - -3,5 -
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Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. grøn omstilling af vejtransport .................... - -0,2 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.05. Motorstyrel-
sen til § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. betalinger
til Nets .......................................................................... - 30,0 -
Overførsel af bevilling til § 09.11.01. Departemen-
tet fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. honorering
til medlemmer af ekspertudvalget for en flerårsafta-
le for skattevæsenet ..................................................... -0,4 -0,4 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.05. Motorstyrel-
sen fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. analyseak-

 tiviteter ......................................................................... - -0,4 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. disponeringsmulighed .................................. -27,8 -51,3 -
Overførsel af bevilling til § 09.11.01. Departemen-
tet fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. fælles stats-
lig it-løsning ................................................................. - -4,5 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. styrket kontrol og vejledning ...................... - -0,3 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.05. Motorstyrelsen vedr. dispone-
ringsmulighed ............................................................... -6,2 -6,2 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. levetidsforlængelse af Erhvervssystemet - -2,5 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen fra § 09.31.04. Toldstyrelsen vedr. dispone-

 ringsmulighed ............................................................... 7,3 15,1 -
Overførsel af lønsum fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. afregning af skattefagligt bidrag til OSM2 . 11,0 - -
Overførsel af bevilling til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen fra § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen vedr. dispo-
neringsmulighed ........................................................... 3,5 4,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,5 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. Aftale om
finansloven for 2020 .................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling til § 09.51.29 Kompensation
af kommuner og regioner ifm. behandling af genop-
tagelsessager fra § 09.31.01. Skattestyrelsen, jf. BV
pkt. 3.3.2. ..................................................................... - -2,0 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01 Skattestyrel-
sen til § 09.11.03. Tilsynet med told- og skattefor-
valtningens it-område, jf. BV pkt. 3.3.2. .................... -0,8 -0,8 -
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09.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 902,9 -1,4 901,5
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 902,9 -1,4 901,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.31.02. Gældsstyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. disponeringsmulighed .............................. - -1,4 -

09.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 460,8 -23,0 437,8
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 460,8 -23,0 437,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -16,1 -23,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. disponeringsmulighed ................. -12,6 -18,9 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen fra § 09.31.03. Vurderingsstyrelsen vedr. dispo-
neringsmulighed ........................................................... -3,5 -4,1 -

09.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 564,9 -14,8 550,1
Indtægt ............................................................................... 2,3 - 2,3
Udgift ................................................................................. 567,2 -14,8 552,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 18,2 -14,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
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Overførsel af bevilling fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.04. Toldstyrel-
sen vedr. disponeringsmulighed .................................. - 0,3 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen fra § 09.31.04. Toldstyrelsen vedr. dispone-

 ringsmulighed ............................................................... -7,3 -15,1 -
Overførsel af lønsum fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.04 Toldstyrelsen
vedr. afregning af toldfagligt bidrag til EUTK .......... 25,5 - -

09.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 268,4 -16,7 251,7
Indtægt ............................................................................... 59,8 - 59,8
Udgift ................................................................................. 328,2 -16,7 311,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 12,8 -16,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.31.05. Motorstyrel-
sen til § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. betalinger
til Nets .......................................................................... - -30,0 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.05. Motorstyrel-
sen fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. Kontroleta-
pe 2 ............................................................................... 6,6 8,0 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.05. Motorstyrel-
sen fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. analyseak-

 tiviteter ......................................................................... - 0,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.05. Motorstyrelsen vedr. dispone-
ringsmulighed ............................................................... 6,2 6,2 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.05. Motorstyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. disponeringsmulighed .............................. - -1,3 -

09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.864,0 88,7 3.952,7
Indtægt ............................................................................... 25,8 - 25,8
Udgift ................................................................................. 3.889,8 88,7 3.978,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 19,8 88,7 -
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2. Aktstykker  
Nedskrivning af bevilling vedr. DUT-sag om be-
kendtgørelse om offentlige institutioners pligt til at
meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til vur-
deringsarbejdet, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ............. - -0,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen fra § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. legacy ....................................................... -10,8 -15,7 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen fra § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. udbyttemodel ........................................... - -0,8 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. grøn omstilling af vejtransport .................... - 0,2 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. styrket kontrol og vejledning ...................... - 0,3 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. infrastruktur - Services i drift og udvik-

 lingscenter .................................................................... - 0,5 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. systemudvikling på opkrævningsområdet ... - 0,5 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. DAC 6 .......................................................... 0,9 0,9 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. støtte til opkrævningsområdet ..................... 3,0 4,3 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. disponeringsmulighed .................................. 27,8 51,3 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. disponeringsmulighed ................. 12,6 18,9 -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. disponeringsmulighed ................. 22,8 23,6 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. levetidsforlængelse af Erhvervssystemet - 2,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.02. Gældsstyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. disponeringsmulighed .............................. - 1,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.04. Toldstyrel-
sen vedr. disponeringsmulighed .................................. - -0,3 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.05. Motorstyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. disponeringsmulighed .............................. - 1,3 -
Overførsel af lønsum fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. afregning af skattefagligt bidrag til OSM2 . -11,0 - -
Overførsel af lønsum fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.04 Toldstyrelsen
vedr. afregning af toldfagligt bidrag til EUTK .......... -25,5 - -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 29,8 - 29,8
Overført overskud .............................................................. 38,6 - 38,6
Egenkapital i alt ................................................................. 68,4 - 68,4

Langfristet gæld primo ...................................................... 2.416,9 - 2.416,9
+ anskaffelser .................................................................... 80,0 - 80,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 716,9 - 716,9
- afskrivninger ................................................................... 652,9 - 652,9
Samlet gæld ultimo ........................................................... 2.560,9 - 2.560,9

Låneramme ........................................................................ 3.295,5 382,8 3.678,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 77,7 - 69,6
Bemærkninger: Lånerammen under § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er forøget med i alt 382,8 mio. kr.,
jf. fortrolig akt. Q af 29. april 2021, fortrolig akt. V af 17. juni 2021 og fortrolig akt. R af 6. maj 2021.
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Forvaltningsordninger

09.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger

09.51.17. Civilretlige tiltag i udbyttesagen

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 300,0 631,2 931,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 631,2 -

2. Aktstykker  
Overførsel af bevilling fra § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag til § 09.51.17. Civilretlige
tiltag i udbyttesagen, jf. akt. 199 af 8. april 2021 ...... - 229,5 -

8. Direkte efterbevilling  
Udgifter til dækning af pålagte sagsomkostninger i
udbyttesagen. jf. orienterende akt. 267 af 10. juni

 2021 .............................................................................. - 401,7 -

09.51.29. Kompensation af kommuner og regioner i forbindelse med behandling af
genoptagelsessager (Reservationsbev.)

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

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling til § 09.51.29. Kompensa-
tion af kommuner og regioner ifm. behandling af
genoptagelsessager fra § 09.31.01. Skattestyrelsen,
jf. BV pkt. 3.3.2. .......................................................... - 2,0 -
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09.51.42. Tilbagebetaling af TIR-gebyr

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

1. Ny lovgivning  
Overførsel af bevilling til § 09.51.42. Tilbagebeta-
ling af TIR-gebyr fra § 09.31.01. Skattestyrelsen, jf.
lov nr. 1061 af 1. juni 2021 ........................................ - 0,7 -
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Overenskomster, løn mv.

09.61. Overenskomster, løn mv.

09.61.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 88,4 5,7 94,1
Indtægt ............................................................................... 12,1 - 12,1
Udgift ................................................................................. 100,5 5,7 106,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.61.01. Medarbejder-
og Kompetencestyrelsen fra § 09.31.01. Skattesty-
relsen vedr. styrket grunddrift ..................................... - 3,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Initiativer aftalt ved overenskomstforhandlingerne
2021 (OK21), jf. BV pkt. 3.3.2 ................................... - 2,2 -

09.61.03. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 19,7 -2,1 17,6
Indtægt ............................................................................... 5,4 - 5,4
Udgift ................................................................................. 25,1 -2,1 23,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.61.03. Kompetence-
sekretariatet til § 09.61.04. Den Statslige Kompe-
tencefond ifm. flyt af egenkapital ............................... - -0,6 -
Overførsel af bevilling fra § 09.61.03. Kompetence-
sekretariatet til § 09.61.04. Den Statslige Kompe-
tencefond ifm. forventet underskud ............................ - -1,5 -
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09.61.04. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 59,5 2,1 61,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.61.03. Kompetence-
sekretariatet til § 09.61.04. Den Statslige Kompe-
tencefond ifm. flyt af egenkapital ............................... - 0,6 -
Overførsel af bevilling fra § 09.61.03. Kompetence-
sekretariatet til § 09.61.04. Den Statslige Kompe-
tencefond ifm. forventet underskud ............................ - 1,5 -
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§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 15.229,4 15.607,1 377,7
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -1.800,0 -1.800,0 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 81,8 - 81,8

Fællesudgifter ........................................................................................... 11.126,8 378,6
11.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 11.126,8 378,6

Politiet og anklagemyndigheden mv. ..................................................... 2.610,6 80,9
11.21. Fællesudgifter .................................................................................. 102,2 -
11.23. Politiet og anklagemyndigheden .................................................... 2.508,4 80,9

Kriminalforsorgen .................................................................................... 0,9 -
11.31. Kriminalforsorgen ........................................................................... 0,9 -

Retsvæsenet ............................................................................................... 68,8 -
11.41. Fællesudgifter .................................................................................. 65,6 -
11.42. Sagsudgifter ..................................................................................... 3,2 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 3.072,1 -2,9
Interne statslige overførsler ....................................................................... 1,1 2,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... 10.733,6 460,4
Finansielle poster ....................................................................................... 0,3 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 13.807,1 459,5
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 0,9 0,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 13.808,0 460,4
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 280,0 -

 TB 50,1 -
41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed (Driftsbev.) ...............B 70,0 -

 TB -18,4 -
42. EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herunder

værnemidler (Reservationsbev.) .......................................B - -
 TB 366,1 368,1

43. Reserve til værnemidler og test mv. ...............................B - -
 TB - 10,5

44. Værnemidler og test mv. (tekstanm. 123)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 12.850,2 -
51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) ...............................B 26,4 -

 TB 7,7 -
78. Reserve til indkøb af værnemidler mv. ...........................B 1.800,0 -

 TB -1.800,0 -
79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 328,9 -

 TB -328,9 -

Politiet og anklagemyndigheden mv.

11.21. Fællesudgifter
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1, 119 og 124) ..............B 870,3 414,9

 TB 102,2 -

11.23. Politiet og anklagemyndigheden
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekst-

anm. 105, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) ........................B 8.757,2 -
 TB 2.149,5 -

02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og
kørekort mv. .....................................................................B 36,2 1.592,1

 TB - 81,8
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab

mv. (Driftsbev.) ................................................................B 126,2 -
 TB -17,3 -

04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 108,
109 og 110) (Driftsbev.) ..................................................B 339,3 -

 TB 59,7 -
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 108, 109

og 110) (Driftsbev.) .........................................................B 667,5 -
 TB 308,7 -

17. Danmarks bidrag til Europol ...........................................B 22,1 -
 TB 7,2 -

18. Danmarks bidrag til Eurojust ..........................................B 6,0 -
 TB 1,5 -
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 Kriminalforsorgen

11.31. Kriminalforsorgen
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113

og 114) (Driftsbev.) .........................................................B 144,5 -
 TB -0,4 -

03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed (tekstanm.
110, 112, 113 og 114) (Driftsbev.) .................................B 3.455,0 -

 TB 1,3 -

 Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter
01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) .........................................B 111,4 -

 TB 0,3 -
02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103, 104, 118 og 122)

(Driftsbev.) .......................................................................B 1.819,7 -
 TB 65,3 -

11.42. Sagsudgifter
01. Sagsgodtgørelser mv. .......................................................B 105,8 -

 TB 3,2 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 122. ad 11.41.02.
I forbindelse med, at tre landsdommere varetager hvervene som henholdsvis formand for og

medlemmer af Undersøgelseskommissionen til undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsva-
rets Efterretningstjeneste, kan der udnævnes yderligere tre landsdommere i Vestre Landsret.
Stillingerne bortfalder ved første ledighed i faste stillinger efter, at de pågældende landsdommere
er vendt tilbage.

Nr. 123. ad 11.11.44.
Styrelsen for Forsyningssikkerhed bemyndiges til at overføre 596,0 mio. kr. i 2021 til Region

Midtjylland til kompensation for udgifter afholdt til indkøb af testkits i forbindelse med håndte-
ringen af COVID-19.

Nr. 124. ad 11.21.21.
Merudgifter i forbindelse med rigsretssagen mod fhv. udlændinge- og integrationsminister

Inger Støjberg optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.
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Indledning
Justitsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder

nettomerudgifter på i alt 15.229,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillin-
gerne på finansloven for 2021, fordelt med 15.607,1 mio. kr. i udgiftsbevilling og 377,7 mio. kr.
i indtægtsbevilling, heraf udgør 13.135,2 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
(kategori 3). Endvidere er der optaget nettomerudgifter på -1.800 mio. kr. uden for loft. Æn-
dringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 17.523,7 15.229,4 32.753,1
Udgifter ............................................................................ 18.313,9 15.607,1 33.921,0
Indtægter .......................................................................... 790,2 377,7 1.167,9

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 199,8 - 199,8
 Udgifter ............................................................................ 298,6 - 298,6
 Indtægter .......................................................................... 98,8 - 98,8
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.800,0 -1.800,0 -
 Udgifter ............................................................................ 1.800,0 -1.800,0 -
Indtægtsbudget ................................................................... 2.109,3 81,8 2.191,1
 Udgifter ............................................................................ 36,2 - 36,2
 Indtægter .......................................................................... 2.145,5 81,8 2.227,3
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 1.322,3 15.607,1 377,7
2. Aktstykker .................................................................... 1.297,4 2.498,6 370,1
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 14,0 13.135,2 10,5
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -1,7 8,1 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 44,6 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -7,9 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 158,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ -32,0 -185,6 -2,9

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -1.800,0 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - -1.800,0 -

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - - 81,8
2. Aktstykker .................................................................... - - 129,3
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -47,5

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
På Justitsministeriets område er der ikke indarbejdet tillægsbevillinger under kategori 1.

ad 2. Aktstykker
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 2.498,6 mio. kr. og

en indtægtsbevilling på 370,1 mio. kr. Følgende aktstykker er indarbejdet:

Akt. nr. 152 af 4. februar 2021 om optag af indtægter fra EU på 368,1 mio. kr. og tilførsel
af 366,1 mio. kr. til § 11.11.42. EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herunder værne-
midler til etablering og drift af EU-nødlager af værnemidler i Danmark.
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Akt. nr. 152 af 4. februar 2021 om overførsel af 2,0 mio. kr. til § 11.11.41. Styrelsen for
Forsyningssikkerhed til administration af EU-nødlager, samt bortfald af denne bevilling, da der
ikke er behov for dansk finansiering af administrationsudgifterne til EU-nødlageret i Danmark.

Akt. nr. 296 af 17. juni 2021 om tilførsel af 2,5 mio. kr. fra § 35.11.22. Reserve til eksport-
pakke til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. til forlængelse af den særlige
og midlertidige ordning for besætningsskift frem til udgangen af 2021.

Akt. nr. 255 af 3. juni 2021 om overførsel af 0,3 mio. kr. fra § 35.11.07. Reserve til hånd-
tering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til § 11.41.01. Domstolsstyrelsen til leje af mid-
lertidige retsbygninger som følge af COVID-19.

Akt. nr. 255 af 3. juni 2021 om overførsel af 25,8 mio. kr. fra § 35.11.07. Reserve til hånd-
tering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til § 11.42.01. Retterne til leje af midlertidige
retsbygninger som følge af COVID-19.

Akt. nr. 47 af 18. november 2021 om overførsel af 3,5 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag til § 11.41.02. Retterne til bunkebekæmpelse. 

Akt. nr. 87 af 16. december 2021 om tilførsel af 3,0 mio. kr. til § 11.11.01. Departementet
med henblik på udbetaling af 1,0 mio. kr. til Thin Blue Line og 2,0 mio. kr. til Dyrenes Vagt-
central, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighe-
dens økonomi i 2021-2023.

Akt. nr. 87 af 16. december 2021 om tilførsel af 7,7 mio. kr. til § 11.11.51. Politiklagemyn-
digheden, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-
parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyn-
dighedens økonomi i 2021-2023.

Akt. nr. 87 af 16. december 2021 om udmøntning af reserverne på § 11.11.79. Reserver og
budgetregulering med -303,8 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Akt. nr. 87 af 16. december 2021 om tilførsel af 2.017,2 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og
den lokale anklagemyndighed mv., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Akt. nr. 87 af 16. december 2021 om nedskrivning af bevillingen på § 11.23.03. Radiokom-
munikationssystem til det samlede beredskab mv. på -17,9 mio. kr. til udmøntning af flerårsaf-
talen for politiet, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og ankla-
gemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Akt. nr. 87 af 16. december 2021 om tilførsel af 60,2 mio. kr. til § 11.23.04. Den Centrale
Anklagemyndighed, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og ankla-
gemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Akt. nr. 87 af 16. december 2021 om tilførsel af 309,1 mio. kr. til § 11.23.16. Politiets Ef-
terretningstjeneste, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og ankla-
gemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Akt. nr. 112 af 16. december 2021 om ressortoverførsel af visse færdselsopgaver fra Ju-
stitsministeriet til Transportministeriet med virkning fra 1. oktober 2021 til afholdelse af imple-
menteringsreserve på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. med optag af en
indtægts- og udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr.

Akt. nr. 113 af 16. december 2021 om overførsel af 22,9 mio. kr. fra § 35.11.37. Reserve
til håndtering af it-udfordringer ved domstolene til § 11.41.02. Retterne til dækning af domsto-
lenes udgifter i forbindelse med foranalyse og efterfølgende udvikling af nyt it-system til dom-
stolenes behandling af straffe- og skiftesager.
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Akt. nr. 87 af 16. december 2021 om optag af merindtægter på 129,3 mio. kr. på § 11.23.02.
Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, kørerprøver og kørerkort mv.  

ad. 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 13.135,2 mio. kr. og

en indtægtsbevilling på 10,5 mio. kr. ifm. med COVID-19. Følgende aktstykker er indarbejdet:

Akt. nr. 194 af 25. marts 2021 om overførsel af 1.204,0 mio. kr. fra § 11.11.78. Reserve til
indkøb af værnemidler til § 11.11.43. Reserve til værnemidler og test mv.

Akt. nr. 194 af 25. marts 2021 om overførsel af 596,0 mio. kr. fra § 11.11.78. Reserve til
indkøb af værnemidler m.v. til § 11.11.44. Værnemidler og test mv. til regionernes indkøb af
testkits.

Akt. nr. 222 af 28. april 2021 om tilførsel af 4.000,0 mio. kr. til § 11.11.43. Reserve til
værnemidler og test mv. til håndtering af COVID-19 i form af indkøb af værnemidler mv. til
nationale lagre og testindsatser.

Akt. nr. 222 af 28. april 2021 om overførsel af 1.796,1 mio. kr. fra § 11.11.43. Reserve til
værnemidler og test mv. til § 11.11.44. Værnemidler og test mv. til Region Midtjylland som
kompensation for faktisk afholdte og nært forestående udgifter til test ifm. COVID-19.

Akt. nr. 250 af 20. maj 2021 om overførsel af 2.669,8 mio. kr. fra § 11.11.43. Reserve til
værnemidler og test mv. til § 11.11.44. Værnemidler og test mv. til udgifter i regionerne og
Aarhus kommune ifm håndtering af udbruddet af COVID-19.

Akt. nr. 306 af 24. juni 2021 om tilførsel af 2.500,0 mio. kr. til § 11.11.43. Reserve til vær-
nemidler og test mv. til udgifter direkte relateret til håndtering af COVID-19 i form af indkøb
af værnemidler mv. til nationale lagre samt testindsatsen.

Akt. nr. 306 af 24. juni 2021 om overførsel af 2.634,4 mio. kr. fra § 11.11.43. Reserve til
værnemidler og test mv. til § 11.11.44. Værnemidler og test mv. til udgifter i regionerne og
Aarhus Kommune ifm. håndteringen af udbruddet af COVID-19.

Akt. nr. 38 af 11. november 2021 om overførsel af 599,9 mio. kr. fra § 11.11.43. Reserve til
værnemidler og test mv. til § 11.11.44. Værnemidler og test mv. til kompensation til kommuner
og regioner for værnemidler.

Akt. nr. 101 af 16. december 2021 om tilførsel af indtægter og udgifter på 10,5 mio. kr. til
§ 11.11.43. Reserve til værnemidler og test mv., som følge af EU-bidrag til medlemslandenes
testindsats og udstedelse af coronapas.

Akt. nr. 101 af 16. december 2021 om tilførsel af 4.539,7 mio. kr. til § 11.11.43. Reserve til
værnemidler og test mv. til dækning af udgifter direkte relateret til håndteringen af COVID-19 i
form af indkøb af værnemidler til nationale lagre samt testindsatsen.

Akt. nr. 101 af 16. december 2021 om overførsel af 4.554, mio. kr. fra § 11.11.43. Reserve
til værnemidler og test mv. til § 11.11.44. Værnemidler og test mv. til afholdelse af udgifter til
sikring af løbende forsyning og opbygning af robuste lagre af værnemidler, andre kritiske res-
sourcer, testindsats mv. i forbindelse med håndteringen af udbruddet af COVID-19.

Akt. nr. 151 af 16. december 2021 om tilførsel af 271,0 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og
den lokale anklagemyndighed mv. til dækning af merudgifter til bl.a. smitteopsporing som følge
af COVID-19.

Akt. nr. 47 af 18. november 2021 om overførsel af 14,0 mio. kr. fra § 35.11.06. Reserve til
håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne til § 11.41.02. Ret-
terne til bunkebekæmpelse.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en bevilling på i alt netto 8,1 mio. kr. som

følge af overførsler mellem ministerområder, der vedrører:

Der er overført 7,6 mio. kr. fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter til politiets internationale
operationer til § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.
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Der er overført 2,3 mio. kr. fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. til
§ 28.21.10. Vejdirektoratet i forbindelse med ressortoverdragelse af færdselsopgaver, jf. kongelig
resolution af 29. september 2021.

Der er overført 2,8 mio. kr. fra § 14.11.79. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.
til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed, jf. Aftale om strengere kontrol med
udlændinge på tålt ophold og kriminelle udlændinge af juni 2016.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførslerne mellem hovedkonti vedrører navnlig overførsel af midler fra strafferetsplejen

til departementet til finansiering af lønudgifter for undersøgelseskommissionerne.
Der er overført 1,5 mio. kr. fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. til

§ 11.11.01. Departementet til Tryghedsundersøgelsen 2021.
Der er overført 0,4 mio. kr. fra § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed til § 11.23.01.

Politiets og den lokale anklagemyndighed ifm. bevillingskorrektioner i medfør af aftale om poli-
tiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
På Justitsministeriets område er der indarbejdet dispositionsbegrænsninger på i alt 7,9 mio.

kr., der vedrører:

Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 6,6 mio. kr.
som følge af effektiviseringer af indkøb mv., jf. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021
af 18. november 2021.

Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,3 mio. kr.
som konsekvens af konsulentbesparelserne ved de rent brugerfinansierede ydelser leveret af Sta-
tens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen, jf. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger
for 2021 af 1. december 2021.

ad 8. Direkte efterbevillinger
På Justitsministeriets område er der indarbejdet direkte efterbevillinger på i alt 158,7 mio.

kr., der vedrører:

Skønnede udgifter til Tibetkommissionen i 2021 på 20,9 mio. kr. til § 11.21.21. Strafferets-
pleje mv., jf. tekstanmærkning 1.

Skønnede udgifter til Instrukskommissionen i 2021 på 10,6 mio. kr. til § 11.21.21. Straffe-
retspleje mv., jf. tekstanmærkning 1.

Skønnede udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2021 på 70,0 mio. kr. til §
11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. tekstanmærkning 1. 

Skønnede udgifter til FE-Kommissionen på 13,1 mio. kr. til § 11.21.21. Strafferetspleje mv.,
jf. tekstanmærkning 1.

Skønnede udgifter til Kammeradvokaten til retssager af principiel betydning, Irak-retssagerne
1-5 (Forsvarsministeriet) på 11,0 mio. kr. til § 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. tekstanmærkning
1.

Efterregulering af udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT for 2020 på 0,1 mio.
kr. til § 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. tekstanmærkning 1.

Efterregulering af udgifter til Instrukskommissionen for 2020 på 0,1 mio. kr., jf. tekstan-
mærkning 1.

Skønnede udgifter til Rigsretssagen mod Inger Støjberg på 21,0 mio. kr. til § 11.21.21.
Strafferetspleje mv., jf. akt nr. 278 af 17. juni 2021.

Korrektion af Danmarks bidrag til Europol på 7,2 mio. kr. til § 11.23.17. Danmarks bidrag
til Europol, jf. anmærkningstekst for § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol.

Korrektion af Danmarks bidrag til Eurojust på 1,5 mio. kr. til § 11.23.18. Danmarks bidrag
til Eurojust, jf. anmærkningstekst for § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust.
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Korrektion af udgifterne til sagsgodtgørelser på 3,2 mio. kr. til § 11.42.01. Sagsgodtgørelser
mv., jf. BV. 2.12.2.

ad 9. Andre bevillingsforslag
På Justitsministeriets område er der indarbejdet andre bevillingsforslag på i alt -185,6 mio.

kr., der vedrører:
Der er overført 0,7 mio. kr. fra § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen til § 11.23.01. Politiets og den

lokale anklagemyndighed mv. til korrektion vedrørende Dublin-Ind-opgaver ifm. overførsel af
visse opgaver fra politiet til udlændingemyndighederne, jf. BV. 3.3.2.

Der er overført 2,2 mio. kr. fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen til § 11.23.01 Politiet og
den lokale anklagemyndighed mv. til korrektion vedr. indledende asylregistrering ifm. overførsel
af visse opgaver fra politiet til udlændingemyndighederne, jf. BV. 3.3.2.

Der er overført 0,6 mio. kr. fra § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunika-
tionssystem til § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. til det
samlede beredskab mv. ifm. genopfyldning og samling af implementeringsreserven, jf. BV. 3.3.2.

Der er overført 0,2 mio. kr. fra § 11.11.79.77. Reserve til styrket indsats til ofre for seksuelle
overgreb til § 15.11.30. Socialstyrelsen til styrket stalking-indsats, jf. BV. 3.3.2.

Der er overført 1,1 mio. kr. fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til § 11.11.01. De-
partementet til styrket stalkingindsats, jf. BV. 3.3.2.

Bevillingskorrektion på -53,3 for § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. i
forbindelse med ressortoverførsel af visse færdselsopgaver fra Justitsministeriet til Transportmi-
nisteriet, jf. kongelig resolution af 29. september 2021.

Bevillingskorrektion på -47,5 for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, kører-
prøver og kørerkort mv. i forbindelse med ressortoverførsel af visse færdselsopgaver fra Justits-
ministeriet til Transportministeriet, jf. kongelig resolution af 29. september 2021.

Der er indarbejdet bortfald af bevillinger på i alt 138,5 mio. kr., fordelt med 18,4 mio. kr.
på § 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed, 5,1 mio.kr. på § 11.11.79.76. Etablering af
fængselspladser i udlandet, 18,7 mio. kr. på § 11.11.79.77. Reserve til styrket indsats til ofre for
seksuelle overgreb, og 96,3 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

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

Nettotal ...................................................................................... 17.523,7 15.229,4 32.753,1
Udgift ......................................................................................... 18.313,9 15.607,1 33.921,0
Indtægt ....................................................................................... 790,2 377,7 1.167,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 876,7 12.548,2 13.424,9
11.11. Centralstyrelsen .............................................................. 876,7 12.548,2 13.424,9

Politiet og anklagemyndigheden mv. .................................... 10.414,2 2.611,5 13.025,7
11.21. Fællesudgifter ................................................................. 455,4 102,2 557,6
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ................................... 9.958,8 2.509,3 12.468,1

Kriminalforsorgen ................................................................... 3.599,5 0,9 3.600,4
11.31. Kriminalforsorgen .......................................................... 3.599,5 0,9 3.600,4

Retsvæsenet .............................................................................. 2.633,3 68,8 2.702,1
11.41. Fællesudgifter ................................................................. 2.028,0 65,6 2.093,6
11.42. Sagsudgifter ................................................................... 605,3 3,2 608,5
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Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 199,8 - 199,8
Udgift ......................................................................................... 298,6 - 298,6
Indtægt ....................................................................................... 98,8 - 98,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 199,8 - 199,8
11.11. Centralstyrelsen .............................................................. 199,8 - 199,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 1.800,0 -1.800,0 -
Udgift ......................................................................................... 1.800,0 -1.800,0 -

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 1.800,0 -1.800,0 -
11.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.800,0 -1.800,0 -

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 2.109,3 81,8 2.191,1
Udgift ......................................................................................... 36,2 - 36,2
Indtægt ....................................................................................... 2.145,5 81,8 2.227,3

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv. .................................... 1.665,7 81,8 1.747,5
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ................................... 1.665,7 81,8 1.747,5

Kriminalforsorgen ................................................................... 1,6 - 1,6
11.31. Kriminalforsorgen .......................................................... 1,6 - 1,6

Retsvæsenet .............................................................................. 442,0 - 442,0
11.43. Sagsindtægter ................................................................. 442,0 - 442,0

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 17.408,8 13.347,6 30.756,4
Årets resultat ............................................................................. - - -
Forbrug af videreførsel ............................................................. 5,4 - 5,4
Aktivitet i alt ............................................................................. 17.414,2 13.347,6 30.761,8

Udgift ..................................................................................... 20.448,7 13.807,1 34.255,8
 Indtægt ................................................................................... 3.034,5 459,5 3.494,0

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 16.997,9 3.072,1 20.070,0
 Indtægt ................................................................................... 640,2 -2,9 637,3
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 116,4 1,1 117,5
 Indtægt ................................................................................... 119,7 2,0 121,7
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 3.025,8 10.733,6 13.759,4
 Indtægt ................................................................................... 2.239,9 460,4 2.700,3
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 308,6 0,3 308,9
 Indtægt ................................................................................... 34,7 - 34,7
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Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 280,0 50,1 330,1
Indtægt ............................................................................... 4,0 - 4,0
Udgift ................................................................................. 284,0 50,1 334,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 44,6 50,1 -

2. Aktstykker  
Tilskud til Thin Blue Line på 1,0 mio. kr. og Dyre-
nes Vagtcentral på 2,0 mio. kr., jf. akt. 87 af 16.
december 2021 ............................................................. - 3,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til Tibetkommissionen i 2021 ........................ 8,5 8,5 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til Instrukskommissionen i 2021 ................... 3,6 3,6 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT
i 2021 ........................................................................... 23,3 23,3 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
Instrukskommissionen, efterregulering 2020 .............. 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT,
efterregulering 2020 ..................................................... 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til sekretariatsbistand til undersøgelseskom-
missionerne i 2021 ....................................................... 0,6 0,6 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til FE-Kommissionen i 2021 ......................... 8,4 8,4 -
Tryghedsundersøgelsen 2021 ...................................... - 1,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af midler sfa. styrket stalking-indsats,
jf. BV. 3.3.2 ................................................................. - 1,1 -
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11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 70,0 -18,4 51,6
Udgift ................................................................................. 70,0 -18,4 51,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -18,4 -

2. Aktstykker  
Overførsel af 2,0 mio. kr. fra § 11.11.42. EU-nød-
lager for katastrofemedicinsk udstyr, herunder vær-
nemidler til administrationsudgifter ifm. EU-nødla-
ger, jf. akt. 152 af 4. februar 2021 ............................. - 2,0 -
Bortfald af bevilling til administrationsudgifter i
forbindelse med EU-nødlager, jf. akt. 152 af 4. fe-
bruar 2021 .................................................................... - -2,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Borfald af bevilling ...................................................... - -18,4 -

11.11.42. EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herunder værnemidler
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 366,1 366,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - 368,1 368,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 366,1 368,1

2. Aktstykker  
EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herun-
der værnemidler, jf. akt. 152 af 4. februar 2021 ........ - 366,1 368,1

11.11.43. Reserve til værnemidler og test mv.

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

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel fra § 11.11.78. Reserve til indkøb af
værnemidler mv., jf. akt. 194 af 25. marts 2021 ....... - 1.204,0 -
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Udgifter direkte relateret til håndteringen af CO-
VID-19 i form af indkøb af værnemidler mv. til na-
tionale lagre og testindsatser, jf. akt. 222 af 28.
april 2021 ..................................................................... - 4.000,0 -
Overførsel til § 11.11.44. Værnemidler og test mv.
til Region Midtjylland som kompensation for fak-
tisk afholdte og nært forestående udgifter til test
ifm. COVID-19, jf. akt. 222 af 28. april 2021 ........... - -1.796,1 -
Overførsel til § 11.11.44. Værnemidler og test mv.
til udgifter i regionerne og Aarhus kommune ifm.
håndteringen af udbruddet af COVID-19, jf. akt.
250 af 20. maj 2021 .................................................... - -2.669,8 -
Udgifter direkte relateret til håndtering af COVID-
19 i form af indkøb af værnemidler mv. til nationa-
le lagre samt testindsatsen, jf. akt. 306 af 24. juni

 2021 .............................................................................. - 2.500,0 -
Overførsel til § 11.11.44. Værnemidler og test mv.
til udgifter i regionerne og Aarhus kommune ifm.
håndteringen af udbruddet af COVID-19, jf. akt.
306 af 24. juni 2021 .................................................... - -2.634,4 -
Overførsel til § 11.11.44 Værnemidler og test mv.
til kompensation til kommuner og regioner for vær-
nemidler jf. akt. 38 af 11. november 2021 ................. - -599,9 -
Kompensation for direkte udgifter relateret til hånd-
teringen af COVID-19 i form af indkøb af værne-
midler til nationale lagre samt testindsatsen, jf. akt.
101 af 16. december 2021 ........................................... - 4.539,7 -
Indtægtsførsel af EU-bidrag til håndtering af CO-
VID-19 ......................................................................... - 10,5 10,5
Overførsel til § 11.11.44. Værnemidler og test mv.
til sikring af løbende forsyninger og opbygning af
robuste lagre af værnemidler, testindsats mv., jf.
akt. 101 af 16. december 2021 .................................... - -4.554,0 -

11.11.44. Værnemidler og test mv. (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 12.850,2 12.850,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12.850,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel fra § 11.11.78. Reserve til indkøb af
værnemidler mv., jf. akt. 194 af 25. marts 2021 ....... - 596,0 -
Overførsel fra § 11.11.43. Reserve til værnemidler
og test mv. til håndtering af udgifter i Region Mid-
tjylland ifm. testindsatsen ifm. COVID-19, jf. akt.
222 af 28. april 2021 ................................................... - 1.796,1 -
Overførsel fra § 11.11.43. Reserve til værnemidler
og test mv. til udgifter i regionerne og Aarhus
kommune ifm. håndteringen af udbruddet af CO-
VID-19, jf. akt. 250 af 20. maj 2021 .......................... - 2.669,8 -
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Overførsel fra § 11.11.43. Reserve til værnemidler
og test mv. til udgifter i regionerne og Aarhus
kommune ifm. håndteringen af udbruddet af CO-
VID-19, jf. akt. 306 af 24. juni 2021 ......................... - 2.634,4 -
Overførsel fra § 11.11.43. Reserve til værnemidler
og test mv. til kompensation til kommuner og regi-
oner for værnemidler jf. akt. 38 af 11. november

 2021 .............................................................................. - 599,9 -
Overførsel fra § 11.11.43. Reserve til værnemidler
og test mv. til sikring af løbende forsyning og op-
bygning af robuste lagre af værnemidler, testindsats
mv., jf. akt. 101 af 16. december 2021 ...................... - 4.554,0 -

11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 26,4 7,7 34,1
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 26,4 7,7 34,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 6,4 7,7 -

2. Aktstykker  
Initiativer vedr. Den Uafhængige Politiklagemyn-
dighed, jf. akt. 87 af 16. december 2021 .................... 6,4 7,7 -

11.11.78. Reserve til indkøb af værnemidler mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.800,0 -1.800,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1.800,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel til § 11.11.43. Reserve til værnemidler
og test mv., jf. akt. 194 af 25. marts 2021 ................. - -1.204,0 -
Overførsel til § 11.11.44. Værnemidler og test mv.,
jf. akt. 194 af 25. marts 2021 ..................................... - -596,0 -
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11.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 328,9 -328,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -205,9 -328,9 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af flerårsaftale for politiet og anklage-
myndigheden 2021-2023, jf. akt. 87 af 16. decem-
ber 2021 ....................................................................... -136,0 -136,0 -
Udmøntning af flerårsaftale for politiet og anklage-
myndigheden 2021-2023, jf. akt. 87 af 16. decem-
ber 2021 ....................................................................... - -69,8 -
Udmøntning af flerårsaftale for politiet og anklage-
myndigheden 2021-2023, jf. akt. 87 af 16. decem-
ber 2021 ....................................................................... - -28,1 -
Udmøntning af flerårsaftale for politiet og anklage-
myndigheden 2021-2023, jf. akt. 87 af 16. decem-
ber 2021 ....................................................................... -69,9 -69,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af midler sfa. styrket stalking indsats,
jf. BV. 3.3.2 ................................................................. - -1,1 -
Overførsel af midler til § 15.11.30. Socialstyrelsen
sfa. styrket stalkingindsats, jf. BV. 3.3.2 .................... - -0,2 -
Borfald af bevilling på § 11.11.79.76. Etablering af
fængselspladser i udlandet ........................................... - -5,1 -
Borfald af bevilling på § 11.11.79.77. Reserve til
styrket indsats til ofre for seksuelle overgreb ............ - -18,7 -
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Politiet og anklagemyndigheden mv.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1, 119 og 124)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 870,3 102,2 972,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 414,9 - 414,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 102,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter
til Tibetkommissionen i 2021 ..................................... - -8,5 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter
til Instrukskommissionen i 2021 ................................. - -3,6 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter
til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2021 .... - -23,3 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter
til FE-Kommissionen ................................................... - -8,4 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til Under-
søgelseskommissionen om SKAT, efterregulering

 2020 .............................................................................. - -0,1 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til In-
strukskommissionen, efterregulering 2020 ................. - -0,1 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til til ud-
gifter til sekretariatsbistand til undersøgelseskom-
missionerne i 2021 ....................................................... - -0,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Skønnede udgifter til Tibetkommissionen i 2021, jf.
tekstanmærkning 1 ....................................................... - 20,9 -
Skønnede udgifter til Instrukskommissionen i 2021,
jf. tekstanmærkning 1 .................................................. - 10,6 -
Skønnede udgifter til Undersøgelseskommissionen
om SKAT i 2021, jf. tekstanmærkning 1 ................... - 70,0 -
Skønnede udgifter til FE-Kommissionen, jf. tekst-
anmærkning 1 .............................................................. - 13,1 -
Skønnede udgifter til Kammeradvokaten til retssa-
ger af principiel betydning, Irak-retssagerne 1-5
(Forsvarsministeriet), jf. tekstanmærkning 1 .............. - 11,0 -
Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT,
efterregulering for 2020, jf. tekstanmærkning 1 ......... - 0,1 -
Udgifter til Instrukskommissionen, efterregulering
for 2020, jf. tekstanmærkning 1 .................................. - 0,1 -
Skønnede udgifter til Rigsretssagen mod Inger Støj-
berg, jf. akt. 278 af 17. juni 2021 ............................... - 21,0 -
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11.23. Politiet og anklagemyndigheden

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 108, 109 og
110) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8.757,2 2.149,5 10.906,7
Indtægt ............................................................................... 88,6 -0,9 87,7
Udgift ................................................................................. 8.845,8 2.148,6 10.994,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1.218,5 2.148,6 -0,9

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.22. Reserve til eksportpakke
til forlængelse af den særlige og midlertidige ord-
ning for besætningsskift frem til udgangen af 2021,
jf. akt. 296 af 17. juni 2021 ........................................ - 2,5 -
Udmøntning af flerårsaftale for politiet og anklage-
myndigheden, jf. akt. 87 af 16. december 2021 ......... 1.251,8 2.017,2 -
Ressortoverdragelse af visse færdselsopgaver fra
Justitsministeriet til Transportministeriet, jf. akt.
112 af 16. december 2021 ........................................... - 2,0 2,0

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Akt.151 af 16. december 2021 om tilførsel af 271,0
mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale ankla-
gemyndighed mv. til dækning af merudgifter som
følge af COVID-19 i 2021. ......................................... - 271,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter
til politiets internationale operationer ......................... - 7,6 -
Overførsel til § 28.21.10. Vejdirektoratet ifm. res-
sortoverdragelse af færdselsopgaver, jf. kongelig re-
solution af 29. september 2021 ................................... -1,7 -2,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Tryghedsundersøgelsen 2021 ...................................... - -1,5 -
Overførsel fra § 11.23.04. Den Centrale Anklage-
myndighed ifm. bevillingskorrektioner i medfør af
aftale om politiets og anklagemyndighedens økono-
mi i 2021-2023 af 15. december 2020 ....................... 0,4 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -3,7 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Korrektion vedr. Dublin-Ind-opgaver af overførsel
til § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen ifm. overførsel af
visse opgaver fra politiet til udlændingemyndighe-
derne, jf. BV. 3.3.2 ...................................................... - 0,2 -
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Korrektion vedr. Dublin-Ind-opgaver af overførsel
til § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen ifm. overførsel af
visse opgaver fra politiet til udlændingemyndighe-
derne, jf. BV. 3.3.2 ...................................................... 0,5 0,5 -
Korrektion vedr. indledende asylregistrering af
overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen ifm.
overførsel af visse opgaver fra politiet til udlændin-
gemyndighederne, jf. BV. 3.3.2 .................................. 1,7 1,7 -
Korrektion vedr. indledende asylregistrering af
overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen ifm.
overførsel af visse opgaver fra politiet til udlændin-
gemyndighederne, jf. BV. 3.3.2 .................................. - 0,5 -
Bevillingskorrektion ifm. ressortoverførsel af visse
færdselsopgaver fra Justitsministeriet til Transport-
ministeriet i medfør af kongelig resolution af 29.
september 2021 ............................................................ -34,2 -50,4 -2,9
Borfald af bevilling som følge af COVID-19 ............ - -96,3 -

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 36,2 - 36,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 1.592,1 81,8 1.673,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 81,8

2. Aktstykker  
Udmøntning af flerårsaftale for politiet, jf. akt. 87
af 16. december 2021 .................................................. - - 129,3

9. Andre bevillingsforslag  
Bevillingskorrektion ifm. ressortoverførsel af visse
færdselsopgaver fra Justitsministeriet til Transport-
ministeriet i medfør af kongelig resolution af 29.
september 2021 ............................................................ - - -47,5

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 126,2 -17,3 108,9
Indtægt ............................................................................... 60,8 - 60,8
Udgift ................................................................................. 187,0 -17,3 169,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -17,3 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af flerårsaftale for politiet, jf. akt. 87
af 16. december 2021 .................................................. - -17,9 -

9. Andre bevillingsforslag  



§ 11.23.03. 189

Overførsel fra § 35.11.28. Reserve til det landsdæk-
kende radiokommunikationssystem til det samlede
beredskab mv. ifm. genopfyldning og samling af

 implementeringsreserven ............................................. - 0,6 -

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 108, 109 og 110)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 339,3 59,7 399,0
Indtægt ............................................................................... 0,8 - 0,8
Udgift ................................................................................. 340,1 59,7 399,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 49,6 59,7 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af flerårsaftale for politiet, jf. akt. 87
af 16. december 2021 .................................................. 50,0 60,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. ifm. bevillingskorrektioner i
medfør af aftale om politiets og anklagemyndighe-
dens økonomi i 2021-2023 af 15. december 2020 ..... -0,4 -0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 108, 109 og 110) (Drifts-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 667,5 308,7 976,2
Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2
Udgift ................................................................................. 667,7 308,7 976,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 180,8 308,7 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af flerårsaftale for politiet, jf. akt. 87
af 16. december 2021 .................................................. 180,8 309,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -
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11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 22,1 7,2 29,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Korrektion af Danmarks bidrag til Europol ................ - 7,2 -

11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,0 1,5 7,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,5 -

8. Direkte efterbevilling  
Korrektion af Danmarks bidrag til Eurojust ............... - 1,5 -
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Kriminalforsorgen

11.31. Kriminalforsorgen

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 110, 113 og 114) (Drifts-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 144,5 -0,4 144,1
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 144,5 -0,4 144,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,3 -

11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og
114) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.455,0 1,3 3.456,3
Indtægt ............................................................................... 161,8 - 161,8
Udgift ................................................................................. 3.616,8 1,3 3.618,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 14.11.79. Reserve vedrørende per-
soner på tålt ophold ..................................................... - 2,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,5 -
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Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 111,4 0,3 111,7
Indtægt ............................................................................... 1,6 - 1,6
Udgift ................................................................................. 113,0 0,3 113,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv., jf. akt. 255
af 3. juni 2021 ............................................................. - 0,3 -

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103, 104, 118 og 122) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.819,7 65,3 1.885,0
Indtægt ............................................................................... 5,6 - 5,6
Udgift ................................................................................. 1.825,3 65,3 1.890,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 28,3 65,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv., jf. akt. 255
af 3. juni 2021 ............................................................. - 25,8 -
Overførsel fra § 35.11.01 til bunkebekæmpelse, jf.
akt. 47 af 18. november 2021 ..................................... 3,5 3,5 -
Overførsel fra § 35.11.37. Reserve til håndtering af
it-udfordringer ved domstolene, jf. akt. 113 af 16.
december 2021 ............................................................. 10,8 22,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv., jf. akt. 47 af
18. november 2021 ...................................................... 14,0 14,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,8 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -
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11.42. Sagsudgifter

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 105,8 3,2 109,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Skønnede merudgifter til sagsgodtgørelser i 2021,
jf. BV. 2.12.2 ............................................................... - 3,2 -



194 § 11.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 122.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. 171

af 1. marts 2021.
Justitsministeren nedsatte den 21. december 2020 en Undersøgelseskommission til undersø-

gelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste. Kommissionen består af en
landsdommer fra Vestre Landsret som formand og to landsdommere fra Vestre Landsret som
medlemmer af Undersøgelseskommissionen. Der er på den baggrund søgt optaget en tekstan-
mærkning, som giver hjemmel til, at der kan udnævnes yderligere tre landsdommere ved Vestre
Landsret til erstatning for de dommere, der indgår i Undersøgelseskommissionen, således at
sagsbehandlingstiden i Vestre Landsret påvirkes mindst muligt. Stillingerne bortfalder ved første
ledighed i faste stillinger, efter at de pågældende landsdommere er vendt tilbage.

 Ad tekstanmærkning nr. 123.
Tekstanmærkningen har til formål at bemyndige Styrelsen for Forsyningssikkerhed til at

overføre 596,0 mio. kr. i 2021 til Region Midtjylland til kompensation for udgifter afholdt til
indkøb af testkits i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Tekstanmærkningen er første
gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt nr. 194 af 25. marts 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 124.
Tekstanmærkningen har til formål at tilvejebringe hjemmel til, at merudgifterne til rigsrets-

sagen mod fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg kan optages direkte på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2021. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2021 ved akt nr. 278 af 17. juni 2021
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§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.055,0 1.197,7 142,7
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -5,2 45,7 50,9

Heraf anlægsbudget ....................................................... -5,2 45,7 50,9

Fællesudgifter ........................................................................................... -28,4 30,1
12.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -1.064,5 3,0
12.12. Personale ......................................................................................... 175,0 0,5
12.13. Materiel og IT ................................................................................. 905,7 1,4
12.14. Ejendomme ..................................................................................... -67,8 25,2
12.15. Regnskab ......................................................................................... 23,2 -

Militært forsvar ........................................................................................ 1.246,9 162,6
12.23. Forsvarskommandoen ..................................................................... 1.148,1 162,6
12.24. Hjemmeværnet ................................................................................ 110,1 -
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ...................................................... -20,7 -
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ......................................................... 9,4 -

Redningsberedskab .................................................................................. 24,9 0,9
12.41. Redningsberedskab ......................................................................... 24,9 0,9

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.178,5 142,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 0,5 -
Finansielle poster ....................................................................................... 18,7 -
Kapitalposter ............................................................................................... 45,7 50,9
Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.243,4 193,6
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -142,7 -142,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 1.100,7 50,9
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B. Bevillinger.
 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.) .......................................................................B 411,6 -

 TB 39,7 -
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)

(Driftsbev.) .......................................................................B 1.150,0 -
 TB -1.107,2 -

12.12. Personale
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksom-

hed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110,
112 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 402,0 -

 TB 26,4 -
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel

Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106,
107, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .........................B 965,3 -

 TB 32,3 -
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede

Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109,
110, 112 og 116) (Driftsbev.) ..........................................B 61,4 -

 TB 0,1 -
04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeer-

statninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114, 115
og 118) (Driftsbev.) .........................................................B 512,9 -

 TB 115,7 -

12.13. Materiel og IT
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108,
109 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 1.152,7 -

 TB 224,2 -
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) ......B 3.842,5 -

 TB 413,4 -
03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ...........B 433,0 -

 TB 266,7 -
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ...B 4.802,4 -

 TB - -

12.14. Ejendomme
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) .............................B 253,8 -
 TB 71,6 -

02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekst-
anm. 2 og 3) (Driftsbev.) .................................................B 1.310,5 -

 TB -134,5 -
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.) .....................................................................B 750,0 -



§ 12. 199

 TB 45,7 0,2
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og

3) (Anlægsbev.) ................................................................B - -
 TB - 50,7

05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstede-
værelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ........B 51,0 -

 TB -24,9 -

12.15. Regnskab
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) .....................................B 96,9 -
 TB 23,2 -

 Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen
01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og
116) (Driftsbev.) ...............................................................B 811,5 -

 TB -74,2 -
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109

og 116) (Driftsbev.) .........................................................B 2.967,0 -
 TB 358,2 -

03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103,
104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 1.214,5 -

 TB 216,5 -
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102,

103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 1.566,6 -
 TB 188,9 -

05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103,
104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 118,8 -

 TB 10,5 -
06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .........................B 255,1 -
 TB 41,5 -

07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3,
4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.) .......................................................................B 689,9 -

 TB 85,4 -
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109,

110 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 367,1 -
 TB 142,5 -

21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100,
103, 106, 109 og 116) (Driftsbev.) .................................B 153,9 -

 TB 16,2 -

12.24. Hjemmeværnet
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108,

109, 110, 115 og 116) (Driftsbev.) .................................B 416,1 -
 TB 110,1 -
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12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100,

103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .........................B 1.045,6 -
 TB -20,7 -

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekst-

anm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ...........................B 194,1 -
 TB 5,2 -

11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investe-
ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) .B 69,9 -

 TB 4,2 -

 Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab
01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100,

106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) ........B 289,7 -
 TB 24,0 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 118. ad 12.12.04.
Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for udbetaling af en supple-

rende ydelse til tilskadekomne veteraner og deres pårørende, herunder at fastsætte bestemmelser
om kriterier for at opnå ydelsen, vilkår for ydelsen, modtagerkreds, udbetaling af ydelsen, tilba-
gebetaling af ydelsen og dokumentation m.v.
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Indledning

Forsvarsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder
nettomerudgifter under delloftet for driftsudgifter på i alt 1.055,0 mio. kr. fordelt på hhv. me-
rudgifter på 1.197,7 mio. kr., heraf 957,2 mio. kr. til indfrielse af feriepengeforpligtelsen over for
Lønmodtagernes Feriemidler i 2021 samt 101,4 mio. kr. vedr. COVID-19. Hertil kommer mer-
indtægter på 142,7 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven. Der er optaget 50,9 mio.
kr. i indtægter og 45,7 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold
til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 20.818,3 1.055,0 21.873,3
 Udgifter ............................................................................ 21.566,6 1.197,7 22.764,3
Indtægter .......................................................................... 748,3 142,7 891,0

Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 5.564,9 -5,2 5.559,7
 Udgifter ............................................................................ 5.627,5 45,7 5.673,2
Indtægter .......................................................................... 62,6 50,9 113,5

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 1.030,3 1.197,7 142,7
2. Aktstykker .................................................................... 938,5 957,2 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 91,8 101,4 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - 142,7 142,7
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -3,6 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 45,7 50,9
2. Aktstykker .................................................................... - 45,7 50,7
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - - 0,2
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -

Bemærkninger:

ad. 2. Aktstykker
De tiltrådte aktstykker i 2021 har med undtagelse af COVID-19-aktstykket under kategori 3

medført en samlet nettomerbevilling på 952,2 mio. kr., heraf en merbevilling under delloft for
driftsudgifter på 957,2 mio. kr. og en indtægt uden for udgiftsloft på 5,0 mio. kr.

I henhold til akt. 142 af 17. december 2021 afholdes i 2021 udgifter på 957,2 mio. kr. under
§ 12. Forsvarsministeriet til indfrielse af feriepengeforpligtelsen over for Lønmodtagernes Ferie-
midler i 2021.

I henhold til akt. 78 af 20. marts 2018 og akt. 79 af 20. marts 2018 er der på § 12.14.03.
Bygge- og anlægsarbejder modtaget og udmøntet en donation på 0,2 mio. kr. til renovering af
de Gule Stokke i Nyboder bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene formaal.

I henhold til akt. 289 af 17. juni 2021 er der oppebåret indtægter på 10,3 mio. kr. fra indskud
i Statens Ejendomssalg A/S.

I henhold til akt. 146 af 16. december 2021 er der oppebåret indtægter på 40,2 mio. kr. fra
indskud i Statens Ejendomssalg A/S, hvoraf 40,2 mio. kr. kan anvendes efter én-til-én-princippet,
jf. den særlige bevillingsbestemmelse på finansloven til Budgetvejledningens pkt. 2.2.16.
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Der er i 2021 tiltrådt følgende aktstykker vedrørende dispositionsadgang til afholdelse af
udgifter inden for rammerne af afsatte bevillinger i 2021:

I henhold til akt. 242 af 20. maj 2021 afholdes udgifter på 77,6 mio. kr. i 2021 under §
12.13.04. Materielanskaffelser til anskaffelse af materiel til opbygning samt klargøring af ca. 110
pansrede køretøjer af typen Piranha 5.

I henhold til akt. 246 af 27. maj 2021 afholdes i 2021 udgifter på 21,3 mio. kr. under §
12.13.04. Materielanskaffelser til anskaffelse af yderligere satellitkommunikationskapacitet samt
forlængelse af eksisterende aftale om satellitkommunikationskapacitet.

I henhold til akt. 319 af 24. juni 2021 afholdes udgifter på 6,4 mio. kr. i 2021 under §
12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. til forhøjelse af
totaludgift til udbetaling af en supplerende løbende ydelse til tilskadekomne veteraner, deres børn
og eventuelle efterladte ægtefæller.

I henhold til akt. 343 af 2. september 2021 afholdes i 2021 udgifter på 2,1 mio. kr. under §
12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. til udbetaling af
en særlig tillægsydelse til tilskadekomne veteraners børn.

I henhold til akt. 349 af 16. september 2021 afholdes i 2021 udgifter på 2,0 mio. kr. under
§ 12.12.01. til Videnscenter om handicap og Folk & Sikkerhed i forbindelse med Aftale om
styrket indsats på veteranområdet.

I henhold til akt. 354 af 16. september 2021 er der oprettet en ny underkonto under §
12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando vedr. tilskud til Dansk Militært Idrætsforbund.

ad. 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Forsvarsministeriets område tilføres en merbevilling på 101,4 mio. kr. vedrørende ekstraor-

dinære driftsudgifter til håndteringen af COVID-19, jf. akt. 110 af 21. december 2021.

ad. 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er overført bevilling mellem hovedkonti under delloft for driftsudgifter som led i den

løbende rebudgettering på ministerområdet, jf. særlige bevillingsbestemmelser på finansloven for
2021. Rebudgetteringen er udgiftsneutral på ministerområdet.

ad. 7. Dispositionsbegrænsning
Der udmøntes på Forsvarsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 3,6 mio.

kr. som følge af 15. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger
mv. for 2021 af 18. november 2021.

ad. 8. Direkte efterbevilling mv.
Der er i 2021 foretaget ekspropriationer svarende til en afhændelse af anlægsaktiver på i alt

0,2 mio. kr. under § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme.

ad. 9. Andre bevillingsforslag mv.
Med henvisning til Budgetvejledningens pkt. 3.3.2 er der på § 12.23.01. Forsvarsstaben op-

taget hjemmel til afholdelse af udgifter til opførelsen af et mindesmærke på Færøerne i anledning
af 25-året for den militære flyulykke på Færøerne den 3. august 1996.
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 20.818,3 1.055,0 21.873,3
Udgift ......................................................................................... 21.566,6 1.197,7 22.764,3
Indtægt ....................................................................................... 748,3 142,7 891,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 10.643,6 -53,3 10.590,3
12.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.561,6 -1.067,5 494,1
12.12. Personale ........................................................................ 1.941,6 174,5 2.116,1
12.13. Materiel og IT ................................................................ 5.428,2 904,3 6.332,5
12.14. Ejendomme .................................................................... 1.615,3 -87,8 1.527,5
12.15. Regnskab ........................................................................ 96,9 23,2 120,1

Militært forsvar ....................................................................... 9.870,1 1.084,3 10.954,4
12.23. Forsvarskommandoen .................................................... 8.144,4 985,5 9.129,9
12.24. Hjemmeværnet ............................................................... 416,1 110,1 526,2
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ..................................... 1.045,6 -20,7 1.024,9
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ........................................ 264,0 9,4 273,4

Redningsberedskab ................................................................. 304,6 24,0 328,6
12.41. Redningsberedskab ........................................................ 304,6 24,0 328,6

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 5.564,9 -5,2 5.559,7
Udgift ......................................................................................... 5.627,5 45,7 5.673,2
Indtægt ....................................................................................... 62,6 50,9 113,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 5.552,4 -5,2 5.547,2
12.13. Materiel og IT ................................................................ 4.802,4 - 4.802,4
12.14. Ejendomme .................................................................... 750,0 -5,2 744,8

Militært forsvar ....................................................................... 12,5 - 12,5
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ........................................ 12,5 - 12,5
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 26.383,2 1.049,8 27.433,0
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 26.383,2 1.049,8 27.433,0
 Udgift ..................................................................................... 27.194,1 1.243,4 28.437,5

Indtægt ................................................................................... 810,9 193,6 1.004,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 21.135,2 1.178,5 22.313,7

Indtægt ................................................................................... 740,0 142,7 882,7
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 41,5 - 41,5
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 389,9 0,5 390,4
 Indtægt ................................................................................... 1,3 - 1,3
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... - 18,7 18,7
 Indtægt ................................................................................... 7,0 - 7,0
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 5.627,5 45,7 5.673,2

Indtægt ................................................................................... 62,6 50,9 113,5
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Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,
109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 411,6 39,7 451,3
Indtægt ............................................................................... 9,4 3,0 12,4
Udgift ................................................................................. 421,0 42,7 463,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 43,2 42,7 3,0

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.11.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 43,1 47,8 2,4
Overført fra § 12.11.01.20. Christiansø til §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... 0,1 -5,8 0,6
Overført til § 12.11.01.22. Forsvarsministeriets Au-
ditørkorps fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initia-
tiver som følge af rebudgettering ................................ - 0,7 -
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12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.150,0 -1.107,2 42,8
Indtægt ............................................................................... 7,0 - 7,0
Udgift ................................................................................. 1.157,0 -1.107,2 49,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -524,0 -1.107,2 -

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 1,5 20,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.11.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -43,1 -45,4 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.11.01.20. Christiansø som følge af re-

 budgettering .................................................................. -0,1 6,4 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.11.01.22. Forsvarsministeriets Auditør-
korps som følge af rebudgettering .............................. - -0,7 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.12.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ 1,0 6,8 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.01.20. Veterancenter som følge af
rebudgettering .............................................................. -0,5 -2,9 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.12.02.10. Funktionel virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ 34,2 41,3 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.02.20. Værnepligtige som følge af
rebudgettering .............................................................. -16,0 -36,4 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.12.02.40. Værnepligtige i Beredsskabs-
styrelsen ........................................................................ 3,3 0,3 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.12.03.10. Centralt styrede enheder som
følge af rebudgettering ................................................ 2,2 1,1 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.04.10. PTSD-erstatninger som følge
af rebudgettering .......................................................... - -80,8 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.04.20. Erstatninger, internationale
operationer som følge af rebudgettering ..................... - -14,4 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.04.30. Erstatninger, nationale opera-
tioner som følge af rebudgettering .............................. - -20,5 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.13.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -137,4 -113,6 -
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Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.13.03.10. Kapacitetsplan IT som følge
af rebudgettering .......................................................... - -266,7 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.14.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -41,6 -45,5 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.14.02.10. Etablissementsdrift og byg-
ningsvedligeholdelse som følge af rebudgettering ..... - 138,7 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.14.05.10. Oprydning efter tidligere
amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland som
følge af rebudgettering ................................................ - 25,0 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.15.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -12,6 -13,0 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ 123,9 169,5 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.01.20. Internationale stabe som følge
af rebudgettering .......................................................... -36,2 -53,5 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.05.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ 1,4 -4,9 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.06.10. Specialoperationer som følge
af rebudgettering .......................................................... -22,5 -19,6 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.07.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -18,1 -17,6 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.20.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -106,3 -105,4 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.21.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -10,8 -4,9 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.24.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ 5,2 8,5 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.25.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ - 20,7 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.29.01.10. Formål i udlandet som følge
af rebudgettering .......................................................... - -5,2 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.29.11.10. Dansk bidrag til internationalt
finansieret NATO-investeringsprogram som følge af

 rebudgettering .............................................................. - -4,2 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.41.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -7,0 -17,6 -
Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.13.02.10. Materieldrift som
følge af rebudgettering ................................................ - -128,0 -
Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.23.02.10. Almindelig virk-
somhed som følge af rebudgettering ........................... -90,6 -207,6 -
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Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.23.03.10. Almindelig virk-
somhed som følge af rebudgettering ........................... -14,2 -20,6 -
Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.23.04.10. Almindelig virk-
somhed som følge af rebudgettering ........................... -27,2 -133,5 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede
initiati�ver fra § 12.11.02.50. Freds- og Stabilise-
ringsfonden som følge af rebudgettering .................... 5,9 - -
Overført fra § 12.11.02.50. Freds- og Stabiliserings-
fonden til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer
som følge af rebudgettering ........................................ -5,9 - -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.13.02.10. Materieldrift som følge af re-

 budgettering .................................................................. - -285,3 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.02.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ 45,9 111,5 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.03.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -111,1 -81,0 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.04.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering ................................................ -47,3 75,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -3,6 -
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12.12. Personale

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,
3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 402,0 26,4 428,4
Indtægt ............................................................................... 1,8 0,5 2,3
Udgift ................................................................................. 403,8 26,9 430,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 29,8 26,9 0,5

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 30,3 30,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.12.01.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ -1,0 -6,3 0,5
Overført til § 12.12.01.20. Veterancenter fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... 0,5 2,9 -

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm.
1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 965,3 32,3 997,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 965,3 32,3 997,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 16,0 32,3 -

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 37,5 37,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.12.02.10. Funktionel virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ -34,2 -41,3 -
Overført til § 12.12.02.20. Værnepligtige fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... 16,0 36,4 -
Overført fra § 12.12.02.40. Værnepligtige i Bereds-
skabsstyrelsen til § 12.11.02.10. Centralt styrede
initiativer som følge af rebudgettering ........................ -3,3 -0,3 -
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12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-
anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 61,4 0,1 61,5
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 61,4 0,1 61,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -1,0 0,1 -

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 1,2 1,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.12.03.10. Centralt styrede enheder
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ -2,2 -1,1 -

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.
(tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114, 115 og 118) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 512,9 115,7 628,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 512,9 115,7 628,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 115,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.12.04.10. PTSD-erstatninger fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... - 80,8 -
Overført til § 12.12.04.20. Erstatninger, internatio-
nale operationer fra § 12.11.02.10. Centralt styrede
initiativer som følge af rebudgettering ........................ - 14,4 -
Overført til § 12.12.04.30. Erstatninger, nationale
operationer fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initi-
ativer som følge af rebudgettering .............................. - 20,5 -
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12.13. Materiel og IT

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,
100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.152,7 224,2 1.376,9
Indtægt ............................................................................... - 2,5 2,5
Udgift ................................................................................. 1.152,7 226,7 1.379,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 248,0 226,7 2,5

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 110,6 110,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.13.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 137,4 116,1 2,5

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.842,5 413,4 4.255,9
Indtægt ............................................................................... 114,5 -0,9 113,6
Udgift ................................................................................. 3.957,0 412,5 4.369,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 412,5 -0,9

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til indkøb af antigen-
test som følge af COVID-19, jf. akt. 110 af 21. de-
cember 2021 ................................................................. - 0,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.13.02.10. Materieldrift fra §
12.11.02.70. Reserve til internationale operationer
som følge af rebudgettering ........................................ - 128,0 -
Overført til § 12.13.02.10. Materieldrift fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... - 284,4 -0,9
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12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 433,0 266,7 699,7
Indtægt ............................................................................... 20,0 -0,2 19,8
Udgift ................................................................................. 453,0 266,5 719,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 266,5 -0,2

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.13.03.10. Kapacitetsplan it fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... - 266,5 -0,2

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4.802,4 - 4.802,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulkonto til brug for B-stykket .................................. - - -
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10. Anlæg og materielinvesteringer

Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 37,0 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsesrelaterede ud-
gifter samt 52,0 mio. kr. i perioden 2021 til 2033 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 0,9 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsesrelaterede udgifter
samt 22,6 mio. kr. i perioden 2018 til 2031 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af Link 16 Multifunctional Information Distribution System

(MIDS)
Hjemmel: Akt. 173 af 1. marts 2021 (tidl. akt. L af 23. januar 2020)
Igangsættelse: 2020
Færdiggørelse: 2024
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 173 af 1. marts 2021 (2020-pl) ...................... 108,0 108,0
  
Bevillinger og forbrug (2020-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2020 .................................................................................................... 3,0 2,8
2021 .................................................................................................... 48,0
2022 .................................................................................................... 25,5
2023 .................................................................................................... 30,5
2024 .................................................................................................... 1,0

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Forhøjelse af totaludgift til anskaffelse af ringmounts til hærens pansrede

køretøjer (drejelig platform til montering af våben)
Hjemmel: Akt. 189 af 25. marts 2021
Igangsættelse: 2018
Færdiggørelse: 2021
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 1 af 4. oktober 2018 (2021-pl) 149,8 149,8
Senere reguleringer:
Forhøjelse af totaludgift iflg. akt. 189 af 25. marts 2021 (2021-pl) 28,0 28,0
Totaludgift iflg. akt. 189 af 25. marts 2021 (2021-pl) 177,8 177,8
  
Bevillinger og forbrug (2021-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2020 og tidligere................................................................................ 149,8 149,8
2021 .................................................................................................... 28,0
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Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 14,3 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsesrelaterede ud-
gifter samt 43,0 mio. kr. i perioden 2021 til 2026 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Andre bemærkninger:
Anskaffelsesrelaterede udgifter samt drift og vedligeholdelse er inddækket som en del af adgangen til den
eksisterende satellitkommunikationskapacitet.

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af materiel til opbygning samt klargøring af ca. 110 pansrede

køretøjer af typen Piranha 5
Hjemmel: Akt. 242 af 20. maj 2021
Igangsættelse: 2021
Færdiggørelse: 2023
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 242 af 20. maj 2021 (2021-pl) ....................... 128,7 128,7
  
Bevillinger og forbrug (2021-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2021 .................................................................................................... 77,6
2022 .................................................................................................... 41,1
2023 .................................................................................................... 10,0

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af yderligere satellitkommunikationskapacitet samt forlæn-

gelse af eksisterende aftale om satellitkommunikationskapacitet
Hjemmel: Akt. 246 af 27. maj 2021
Igangsættelse: 2021
Færdiggørelse: 2025
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 246 af 27. maj 2021 (2021-pl) ....................... 175,3 175,3
  
Bevillinger og forbrug (2021-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2021 .................................................................................................... 21,3
2022 .................................................................................................... 38,0
2023 .................................................................................................... 62,5
2024 .................................................................................................... 40,6
2025 .................................................................................................... 12,9
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Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 3,1 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsesrelaterede udgifter
samt 823,4 mio. kr. i perioden 2017 til 2044 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Andre bemærkninger:

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Forhøjelse af totaludgift til optimeringer af lastvognsplatform samt an-

skaffelse af i alt ca. 1.000 lastvogne og ca. 50 transportvogne
Hjemmel: Akt. 257 af 3. juni 2021
Igangsættelse: 2017
Færdiggørelse: 2024
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 75 af 18. maj 2017 (2021-pl) 1.481,3 1.481,3
Senere reguleringer:
Forhøjelse af totaludgift iflg. akt. 257 af 3. juni 2021 (2021-pl)  536,4  536,4
Totaludgift iflg. akt. 257 af 3. juni 2021 (2021-pl) 2.017,7 2.017,7
Bevillinger og forbrug (2021-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2020 og tidligere .............................................................................. 440,8 440,8
2021 .................................................................................................... 343,7
2022 .................................................................................................... 627,9
2023 .................................................................................................... 201,8
2024 .................................................................................................... 403,5

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Forhøjelse af totaludgift til opgradering og levetidsforlængelse (Mid-Life

update) af Leopard 2-kampvogne
Hjemmel: Akt. 342 af 16. september 2021
Igangsættelse: 2016
Færdiggørelse: 2024
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 48 af 13. december 2018 (2021-pl) 1.475,6 1.475,6
Senere reguleringer:
Forhøjelse af totaludgift iflg. akt. 342 af 16. september 2021
(2021-pl) 250,6 250,6
Totaludgift iflg. akt. 342 af 16. september 2021 (2021-pl) 1.726,2 1.726,2
Bevillinger og forbrug (2021-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2020 og tidligere .............................................................................. 816,1 816,1
2021 .................................................................................................... 342,6
2022 .................................................................................................... 496,5
2023 .................................................................................................... 66,0
2024 .................................................................................................... 5,0
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Der afholdes endvidere udgifter på 148,0 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til uddannelse og reserve-
delspakker samt 1.080,0 mio. kr. i perioden 20 18 til 20 35 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse
og drift.

12.14. Ejendomme

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og
116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 253,8 71,6 325,4
Indtægt ............................................................................... - 1,6 1,6
Udgift ................................................................................. 253,8 73,2 327,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 67,7 73,2 1,6

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 26,1 26,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.14.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 41,6 47,1 1,6

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.310,5 -134,5 1.176,0
Indtægt ............................................................................... 195,5 -27,3 168,2
Udgift ................................................................................. 1.506,0 -161,8 1.344,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -161,8 -27,3

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til vedligehold af CO-
VID-19 callcenter samt karantænefaciliteter som
følge af COVID-19, jf. akt. 110 af 21. december

 2021 .............................................................................. - 4,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.14.02.10. Etablissementsdrift og
bygningsvedligeholdelse til § 12.11.02.10. Centralt
styrede initiativer som følge af rebudgettering ........... - -166,0 -27,3
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12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 750,0 45,7 795,7
Indtægtsbevilling ............................................................... - 0,2 0,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 45,7 0,2

2. Aktstykker  
Donation til renovering af de Gule Stokke i Nybo-
der bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene formaal, jf. akt. 78
af 20. marts 2018 ......................................................... - - 0,2
Udmøntning af donation til renovering af de Gule
Stokke i Nyboder bevilget af A.P. Møller og Hu-
stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
formaal, jf. akt. 78 af 20. marts 2018 ......................... - 0,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af provenu fra § 12.14.04.10. Provenu
ved afhændelse af ejendomme til § 12.14.03.10.
Bygge og anlægsarbejder til finansiering af ejen-
domme opkøbt i Vojens sfa. støjkompensationsord-

 ningen ........................................................................... - 45,5 -
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10. Bygge- og anlægsarbejder

Andre bemærkninger:
De øgede driftsudgifter som følge af nybyggerierne og renoveringsarbejdet forventes at udgøre ca. 20,6 mio.
kr. årligt, når alle projekter er gennemført. Disse udgifter vil blive afholdt på § 12.14.02. Etablissementsdrift
og bygningsvedligeholdelse inden for Forsvarsministeriets eksisterende økonomiske ramme . Det bemærkes,
at forbruget i 2020 er 2019-pl-reguleret i henhold til at sikre korrekt sammenligning til bevillingen, som er
i 2019-pl.

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Opførelse af nye materiel- og mandskabsfaciliteter på en række af Hæ-

rens kaserner - anden fase
Hjemmel: Akt. 39 af 8. november 2021 (tidl. akt. S af 14. marts 2019)
Igangsættelse: 2019
Færdiggørelse: 2024
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 39 af 8. november 2021 (2019-pl) ................. 684,1 684,1
  
Bevillinger og forbrug (2019-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2019 .................................................................................................... 14,7 15,4
2020 .................................................................................................... 136,6 23,0
2021 .................................................................................................... 235,5
2022 .................................................................................................... 82,5
2023 .................................................................................................... 130,7
2024 .................................................................................................... 84,2

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Opførelse af nye materiel- og mandskabsfaciliteter på en række af Hæ-

rens kaserner - tredje fase
Hjemmel: Akt. 40 af 8. november 2021 (tidl. akt. Y af 25. april 2019)
Igangsættelse: 2019
Færdiggørelse: 2024
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 40 af 8. november 2021 (2019-pl) ................. 416,3 416,3
  
Bevillinger og forbrug (2019-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2019 .................................................................................................... 5,0 1,4
2020 .................................................................................................... 40,0 10,1
2021 .................................................................................................... 42,0
2022 .................................................................................................... 140,0
2023 .................................................................................................... 179,3
2024 .................................................................................................... 10,0
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Andre bemærkninger:
Projektet vil medføre øgede driftsudgifter for de enheder, der er hjemmehørende på garnisonerne. De øgede
driftsudgifter som følge af nybyggerierne og ombygningen forventes at udgøre ca. 12,1 mio. kr. årligt, når
alle projekter er gennemført. Disse udgifter vil blive afholdt inden for Forsvarsministeriets eksisterende
økonomiske ramme under § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse. Det bemærkes, at
forbruget i 2020 er 2019-pl-reguleret i henhold til at sikre korrekt sammenligning til bevillingen, som er i
2019-pl.

Det bemærkes, at forbruget i 2019 og 2020 er angivet i 2018-pl i henhold til at sikre korrekt sammenligning
til bevillingen, som er i 2018-pl .

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - - -
Indtægtsbevilling ............................................................... - 50,7 50,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 50,7

2. Aktstykker  
Afhændelse af ti byggegrunde på Treldevej, 7000
Fredericia (matr. nr. 289k-289m, 289o, 289q-289v),
jf. akt. 289 af 17. juni 2021 ........................................ - - 4,7
Afhændelse af Månedalen 8, 2970 Hørsholm (matr.
nr. 14e), jf. akt. 289 af 17. juni 2021 ......................... - - 0,3
Afhændelse af ejendomme som følge af støjkom-
pensationsordningen for F35-flystøj fra Flyvestation
Skrydstrup, jf. akt. 146 af 16. december 2021 ........... - - 40,2

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Forhøjelse af totaludgift for projektet 'Forebyggende foranstaltninger på

Kastellet'
Hjemmel: Akt. 168 af 9. december 2021 (tidl. akt. G af 22. november 2018)
Igangsættelse: 2014
Færdiggørelse: 2021
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 168 af 9. december 2021 (2018-pl)................ 141,1 141,1
  
Bevillinger og forbrug (2018-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2017 og tidligere .............................................................................. 9,7 9,7
2018 .................................................................................................... 2,1 1,0
2019 .................................................................................................... 25,9 16,9
2020 .................................................................................................... 68,2 62,1
2021 .................................................................................................... 35,2
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Provenu fra afhændelse af ejendomme som følge af
støjkompensationsordningen for F35-flystøj fra Fly-
vestation Skrydstrup, jf. akt. 146 af 16. december

 2021 .............................................................................. - 40,2 -
Afhændelse af ejendomme som følge af støjkom-
pensationsordningen for F35-flystøj fra Flyvestation
Skrydstrup, jf. akt. 289 af 17. juni 2021 .................... - - 5,3
Provenu fra afhændelse af ejendomme som følge af
støjkompensationsordningen for F35-flystøj fra Fly-
vestation Skrydstrup, jf. akt. 289 af 17. juni 2021 .... - 5,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af provenu til § 12.14.03.10. Bygge og
anlægsarbejder fra § 12.14.04.10. Provenu ved af-
hændelse af ejendomme til finansiering af ejendom-
me opkøbt i Vojens sfa. støjkompensationsordnin-

 gen ................................................................................ - -45,5 -

8. Direkte efterbevilling  
Ekspropriation (49.498 kr.), Banedanmark, ny bane
til Aalborg Lufthavn, Flyvestation Aalborg, Thisted
Landevej 33, 9430 Vadum (matr. nr. 79h) ................. - - -
Ekspropriation, NOE NET A/S, til etablering af 60
kV aftagerkabler, Holstebro Øvelsesplads, Hest-
bjergvej 32, 7500 Holstebro (matr. nr. 19a og 28a) .. - - 0,1
Ekspropriation (6.691 kr.), NOE NET A/S, til om-
lægning af et 10 kV kabel, Holstebro Øvelsesplads,
Hestbjergvej 32, 7500 Holstebro (matr. nr. 19a) ....... - - -
Ekspropriation (6.846 kr.), Direktoratet for Krimi-
nalforsorgen, nedgravning af elkabler, Kaserneele-
ment Sandholmlejren, Ellebækvej 13, 3460 Birke-
rød (matr. nr. 1a) ......................................................... - - -
Ekspropriation (13.312 kr.), Banedanmark, ny bane
til Aalborg Lufthavn, Flyvestation Aalborg, Thisted
Landevej 33, 9430 Vadum (matr. nr. 79h) ................. - - -
Ekspropriation, Norfoss, nedgravning af fjernvar-
meledning, Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelses-
plads, Ellebækvej 3, Birkerød (matr. nr. 4a, 4c, 4k,
4i og 5 Sandholm og 41a Høvelte By) ....................... - - 0,1
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12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland
(tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 51,0 -24,9 26,1
Udgift ................................................................................. 51,0 -24,9 26,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,1 -24,9 -

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 0,1 0,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.14.05.10. Oprydning efter tidlige-
re amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland til
§ 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... - -25,0 -

12.15. Regnskab

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 96,9 23,2 120,1
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 97,0 23,2 120,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 22,8 23,2 -

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 10,2 10,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.15.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 12,6 13,0 -
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Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 811,5 -74,2 737,3
Indtægt ............................................................................... 2,5 -0,2 2,3
Udgift ................................................................................. 814,0 -74,4 739,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -45,9 -74,4 -0,2

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 41,8 41,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.23.01.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ -123,9 -169,4 0,1
Overført til § 12.23.01.20. Internationale stabe fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... 36,2 53,2 -0,3

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til afholdelse af udgifter til opførelsen af
et mindesmærke på Færøerne i anledning af 25-året
for den militære flyulykke på Færøerne den 3. au-
gust 1996, jf. BV 3.3.2. ............................................... - - -

10. Almindelig virksomhed
Der afholdes udgifter til drift af et kommunikationscenter, et situationscenter samt Forsvarets

presse- og kommunikationsvirksomhed og opførelsen af et mindesmærke i anledning af 25-året
for den militære flyulykke på Færøerne den 3. august 1996.

20. Internationale stabe
Endvidere afholdes udgifter til et multinationalt divisionshovedkvarter (Multinational Divi-

sion North), herunder opbyggelsen af operative hovedkvarterer i Adazi, Letland og Karup/Sla-
gelse, Danmark samt uddannelse af danske og baltiske landes stabe og brigader fra og med 1.
april 2021.
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12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2.967,0 358,2 3.325,2
Indtægt ............................................................................... 13,0 46,1 59,1
Udgift ................................................................................. 2.980,0 404,3 3.384,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 306,6 404,3 46,1

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 261,7 261,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til afløb på minkind-
satsen som følge af COVID-19, jf. akt. 110 af 21.
december 2021 ............................................................. 0,2 0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.02.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.70. Reserve til internationale opera-
tioner som følge af rebudgettering .............................. 90,6 260,7 53,1
Overført fra § 12.23.02.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ -45,9 -118,5 -7,0

10. Almindelig virksomhed
Endvidere afholdes udgifter til et multinationalt divisionshovedkvarter (Multinational Divi-

sion North), herunder opbyggelsen af operative hovedkvarterer i Adazi, Letland og Karup/Sla-
gelse, Danmark samt uddannelse af danske og baltiske landes stabe og brigader til og med 31.
marts 2021.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109,
112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.214,5 216,5 1.431,0
Indtægt ............................................................................... 21,4 21,2 42,6
Udgift ................................................................................. 1.235,9 237,7 1.473,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 239,5 237,7 21,2

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 112,9 112,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til støtte af Styrelsen
for Forsyningssikkerhed som følge af COVID-19,
jf. akt. 110 af 21. december 2021 ............................... 1,3 2,0 -
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5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.03.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.70. Reserve til internationale opera-
tioner som følge af rebudgettering .............................. 14,2 20,6 -
Overført til § 12.23.03.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 111,1 102,2 21,2

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112
og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.566,6 188,9 1.755,5
Indtægt ............................................................................... 315,4 97,7 413,1
Udgift ................................................................................. 1.882,0 286,6 2.168,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 205,1 286,6 97,7

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 129,6 129,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til støtte af Styrelsen
for Forsyningssikkerhed som følge af COVID-19,
jf. akt. 110 af 21. december 2021 ............................... 1,0 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.04.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.70. Reserve til internationale opera-
tioner som følge af rebudgettering .............................. 27,2 140,9 7,4
Overført fra § 12.23.04.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 47,3 15,1 90,3
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12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112
og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 118,8 10,5 129,3
Indtægt ............................................................................... 10,4 -4,3 6,1
Udgift ................................................................................. 129,2 6,2 135,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,2 6,2 -4,3

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 5,6 5,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.05.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ -1,4 0,6 -4,3

12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109
og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 255,1 41,5 296,6
Indtægt ............................................................................... - 0,3 0,3
Udgift ................................................................................. 255,1 41,8 296,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 44,4 41,8 0,3

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 21,9 21,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.06.10. Specialoperationer fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... 22,5 19,9 0,3
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12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104,
105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 689,9 85,4 775,3
Indtægt ............................................................................... 2,7 -2,5 0,2
Udgift ................................................................................. 692,6 82,9 775,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 85,9 82,9 -2,5

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 67,8 67,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.07.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 18,1 15,1 -2,5

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Drifts-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 367,1 142,5 509,6
Indtægt ............................................................................... 5,4 3,5 8,9
Udgift ................................................................................. 372,5 146,0 518,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 143,4 146,0 3,5

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 37,1 37,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.20.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 106,3 108,9 3,5
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12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og
116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 153,9 16,2 170,1
Indtægt ............................................................................... 0,1 0,8 0,9
Udgift ................................................................................. 154,0 17,0 171,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 22,1 17,0 0,8

2. Aktstykker  
Overførsel mellem underkonti, jf. akt. 354 af 16.
september 2021 vedr. tilskud til Dansk Militært
Idrætsforbund ............................................................... - - -
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 11,3 11,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.21.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ 10,8 5,7 0,8
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12.24. Hjemmeværnet

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 110, 115 og 116)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 416,1 110,1 526,2
Indtægt ............................................................................... 1,0 - 1,0
Udgift ................................................................................. 417,1 110,1 527,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 111,6 110,1 -

2. Aktstykker  
Bevillingstilførsel mhp. at indfri feriepengeforplig-
telse over for Lønmødtagernes Feriemidler i 2021,
jf. akt. 142 af 17. december 2021 ............................... 31,3 31,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til drift af COVID-19
callcenter som følge af COVID-19, jf. akt. 110 af
21. december 2021 ....................................................... 85,5 87,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.24.01.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ -5,2 -8,5 -

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109
og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.045,6 -20,7 1.024,9
Udgift ................................................................................. 1.045,6 -20,7 1.024,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -20,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.25.01.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering ................................................ - -20,7 -
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12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 194,1 5,2 199,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.29.01.10. Formål i udlandet fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... - 5,2 -

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-
anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 69,9 4,2 74,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.29.11.10. Dansk bidrag til interna-
tionalt finansieret NATO-investeringsprogram fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering .......................................................... - 4,2 -
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Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114,
115, 116 og 117) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 289,7 24,0 313,7
Indtægt ............................................................................... 28,1 0,9 29,0
Udgift ................................................................................. 317,8 24,9 342,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 10,8 24,9 0,9

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til drift af COVID-19
callcenter, testcentre samt afløb på mink-indsatsen
som følge af COVID-19, jf. akt. 110 af 21. decem-
ber 2021 ....................................................................... 3,8 6,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.41.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 7,0 18,5 0,9
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er ny og optaget med hjemmel i akt. 319 af 24. juni 2021.
Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for ud-

betaling af en supplerende ydelse til tilskadekomne veteraner og deres pårørende, jf. BEK nr.
2000 af 24. oktober 2021 om udbetaling af supplerende ydelse mv. i 2021.
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§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.411,1 2.047,3 636,2
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 237.797,2 238.740,4 943,2

Heraf anlægsbudget ....................................................... 0,5 0,5 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 1.014,6 402,8
13.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 1.014,6 402,8

Erhvervsregulering ................................................................................... 187,5 6,0
13.51. Bolig- og Planstyrelsen ................................................................... 182,4 -
13.52. Christiania ....................................................................................... 5,1 6,0

Indsatser vedrørende landdistrikter ...................................................... 172,0 94,0
13.71. Indsatser vedrørende landdistrikter ................................................ 172,0 94,0

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområdet ........................... 213,4 645,1
13.81. Alment boligbyggeri ....................................................................... -179,0 615,0
13.82. Privat boligbyggeri ......................................................................... 27,5 1,9
13.83. Byfornyelse ..................................................................................... 301,7 21,0
13.88. Byggeri mv. .................................................................................... 63,2 7,2

Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... 239.200,2 431,5
13.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... 211.020,7 431,5
13.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-
 afgift ................................................................................................ 28.179,5 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.077,2 310,9
Interne statslige overførsler ....................................................................... 29,0 9,8
Øvrige overførsler ...................................................................................... 239.403,2 709,2
Finansielle poster ....................................................................................... 47,7 260,3
Kapitalposter ............................................................................................... 230,6 289,2
Aktivitet i alt .............................................................................................. 240.787,7 1.579,4
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -408,8 -408,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 240.378,9 1.170,6
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B. Bevillinger.
 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

13.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 100 og 105) (Driftsbev.) .......B - -

 TB 120,2 -
03. Benchmarkingenheden (Driftsbev.) .................................B - -

 TB 7,4 -
04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter

for Velfærd (Driftsbev.) ...................................................B - -
 TB 64,3 -

18. Danmarks Statistik (tekstanm. 102) (Driftsbev.) ............B - -
 TB 273,4 -

26. CPR-administration (Statsvirksomhed) ............................B - -
 TB 23,2 -

45. Partistøtte (Lovbunden) ....................................................B - -
 TB 123,3 -

 Erhvervsregulering

13.51. Bolig- og Planstyrelsen
01. Bolig- og Planstyrelsen (Driftsbev.) ................................B - -

 TB 146,9 -
02. Valgbusser (tekstanm. 105) (Reservationsbev.) ..............B - -

 TB 5,0 -
03. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 105)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 30,0 -

12. Administrationsudgifter til satspuljeprojekter
(Driftsbev.) .......................................................................B - -

 TB 0,5 -

13.52. Christiania
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekst-

anm. 1) (Anlægsbev.) .......................................................B - -
 TB 0,5 -

03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet
(Driftsbev.) .......................................................................B - -

 TB -1,4 -

Indsatser vedrørende landdistrikter

13.71. Indsatser vedrørende landdistrikter
01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdi-

striktsprogrammet (Reservationsbev.) .............................B - -
 TB 93,0 93,0

02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriud-
viklingsprogrammet (tekstanm. 108) (Reservationsbev.) B - -

 TB 16,0 -
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekst-

anm. 109) (Reservationsbev.) ..........................................B - -
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 TB 62,0 -
77. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. .......................B - -

 TB - 1,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. .......B - -

 TB 1,0 -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområdet

13.81. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 106) ............B - -

 TB -662,8 12,2
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................B - -

 TB 65,8 13,2
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til

ældreboliger (tekstanm. 106) (Lovbunden) .....................B - -
 TB 41,0 -

04. Administrationsgebyr .......................................................B - -
 TB - 16,9

05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm. 106) .........B - -
 TB - 217,1

07. Statslån til Landsbyggefonden .........................................B - -
 TB 187,8 187,8

08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byforny-
else ....................................................................................B - -

 TB 8,4 9,8
09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri ................B - -

 TB 43,2 43,2
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt ud-

satte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.) ...........B - -
 TB 14,4 -

16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i
alment byggeri (Lovbunden) ............................................B - -

 TB 2,0 -
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden) .............................B - -

 TB 10,1 9,4
20. Støtte til almene boliger på øer (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 35,4 35,4

50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 6,2 -
53. Lige muligheder (Reservationsbev.) ................................B - -

 TB - -
58. Kollegieværelser til grønlandske studerende (tekstanm.

103) (Reservationsbev.) ...................................................B - -
 TB 1,0 -

59. Etablering af ladestandere i boligforeninger (tekstanm.
258) (Reservationsbev.) ...................................................B - -

 TB 49,5 -
77. Lån og garantier til almene boliger mv. .........................B - -

 TB 12,0 70,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv. ...................B - -

 TB 7,0 -
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13.82. Privat boligbyggeri
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger ............B - -

 TB - 0,9
05. Støtte til friplejeboliger ....................................................B - -

 TB 16,8 -
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til

friplejeboliger (Lovbunden) .............................................B - -
 TB 9,0 -

07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden) ...B - -
 TB 0,7 -

77. Lån og garantier til private boliger mv. ..........................B - -
 TB - 1,0

78. Afskrivninger på lån til private boliger mv. ...................B - -
 TB 1,0 -

13.83. Byfornyelse
01. Byfornyelse (Reservationsbev.) .......................................B - -

 TB 10,5 -
05. Saneringslån og saneringstilskud .....................................B - -

 TB - 1,0
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm.

2) (Reservationsbev.) .......................................................B - -
 TB 261,2 -

77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. ................B - -
 TB 20,0 20,0

78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. .........B - -
 TB 10,0 -

13.88. Byggeri mv.
01. BUILD Institut for byggeri, by og miljø

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 24,1 -

02. Byggeri mv. (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ............B - -
 TB 31,9 -

03. Nordisk Ministerråds vision 2030 (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 7,2 7,2

Tilskud til kommuner mv.

13.91. Tilskud til kommuner
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 110, 121, 122,

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146 og 159) (Lovbunden) .......B - -

 TB 109.563,4 1,1
11. Kommunerne (tekstanm. 111, 116, 117, 118, 119, 120,

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156 og 157) (Lovbunden) .......B - -

 TB 90.885,0 197,2
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 112, 113, 114,

115 og 158) (Lovbunden) ................................................B - -
 TB 11.774,4 -

13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) ......B - -
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 TB -1.317,0 -
19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-

vens skatteloft (Lovbunden) .............................................B - -
 TB - 233,2

30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 2,1 -
31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbe-

fordring til og fra visse øer (Reservationsbev.) ..............B - -
 TB 99,5 -

33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kom-
munale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 13,3 -
35. Kompensation af kommuners omkostninger ifm. fær-

ger grundet COIVD-19 (Reservationsbev.) .....................B - -
 TB - -

13.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-
afgift
01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til

merværdiafgift (Lovbunden) ............................................B - -
 TB 28.179,5 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 13.52.02.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinsti-

tutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af
bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af
fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275,0 mio. kr., dog maksimalt
6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af
Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Nr. 2. ad 13.83.10.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i 2021 at meddele tilsagn om støtte til nedriv-

ning og istandsættelse mv. af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en statslig ramme
på 261,2 mio. kr.

Nr. 3. ad 13.82.21.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes

udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på
7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale
med en ejer, kommunen har indgået.
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Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 13.11.01.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes for-

målstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv.
til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede
omkostninger.

Nr. 101. ad 13.91.30. og 13.91.33.
Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt opgaver ikke gennemføres eller

kun gennemføres delvist.
Stk. 2. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskud-

sadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for til-
skud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, egnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 13.11.18.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og

rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig
virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 103. ad 13.81.20., 13.81.50., 13.81.51., 13.81.52., 13.81.54., 13.81.55., 13.81.56., 13.81.57.,
13.81.58., 13.81.61., 13.82.62. og 13.88.02.

Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes
gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fast-
sætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt
for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøg-
ninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab
og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klage-ad-
gang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 104. ad 13.81.13.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i 2021 at foretage udmøntning af midler ved-

rørende en ansøgningspulje til flere demens-egnede boliger i henhold til den politiske aftale om
den nationale demenshandlingsplan 2025.

Stk. 2. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler
for ordningens gennemførelse, herunder ansøgnings-form, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling
af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt
tilsyn og kontrol. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af
tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af
tilbagebetalte tilskud.

Nr. 105. ad 13.11.01., 13.51.02. og 13.51.03.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,

herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Indenrigs-
og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om til-
skud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Indenrigs- og boligministeren kan henlægge administration af tilskud til Bolig- og
Planstyrelsen. Indenrigs- og boligministeren eller Bolig- og Planstyrelsen kan i den forbindelse
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fastsætte regler om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder
regler om at styrelsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 13.81.01., 13.81.03. og 13.81.05.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i 2021 at give tilslutning til, at 24 plejeboliger,

hvortil Ikast-Brande Kommune har givet tilsagn den 18. april 2016, godkendes som almene bo-
liger, og at der gives en statslig ydelsesstøtte på 7,7 mio. kr. og et servicearealtilskud på 1,0 mio.
kr. til boligerne. Samtidig bemyndiges indenrigs- og boligministeren til at opkræve 1,9 mio. kr.
hos Landsbyggefonden til dækning af 25 pct. refusion af statens udgifter til ydelsesstøtte.

Nr. 107. ad 13.88.03.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at modtage tilskud fra Nordisk Råd til afhol-

delse af udgifter til programpakker under Nordisk Ministerråds vision 2030. Indenrigs- og bo-
ligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om anvendelsen af bevillingen i overensstem-
melse med den kontrakt, der indgås herom med Nordisk Råd.

Stk. 2. Indenrigs- og boligministeren kan henlægge administration af tilskud til Bolig- og
Planstyrelsen.

Nr. 108. ad 13.71.02.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes

gennemførelse, herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist,
vilkår for tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ansøgninger ved evt.
manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision ved-
rørende udbetalt tilskud, frister, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter
og lignende.

Nr. 109. ad 13.71.03.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse,

herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår
for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Nr. 110. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud

til § 13.11.26. CPR-administrationen til omlægning af offentlige myndigheders betaling for
CPR-data.

Nr. 111. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,2 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud til § 13.11.26. CPR-administration til omlægning af offentlige myndigheders betaling for
CPR-data.

Nr. 112. ad 13.91.12.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet

i ældreplejen på 1.029,5 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 113. ad 13.91.12.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til en værdig æl-

drepleje på 1.078,2 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
giftsbehovet på ældreområdet.
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Nr. 114. ad 13.91.12.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed

på 102,9 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.

Nr. 115. ad 13.91.12.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 576,6 mio. kr. i 2021

til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte
kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2021, der anvendes i forbin-
delse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2021.

Nr. 116. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 24,2 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsom-
rådet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Nr. 117. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,3 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud

fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den
Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).

Nr. 118. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til
medfinansiering af Investeringsfonden.

Nr. 119. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,6 mio. kr. i 2021 og frem til det kommunale

bloktilskud til regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Nr. 120. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 96,8 mio. kr. i 2021 fra det kommunale

bloktilskud, heraf 42,9 mio. kr. angående basisfinansiering og 14,4 mio. kr. angående dobbeltdrift
til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af den fællesoffentlige
digitale infrastruktur samt 39,5 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til
fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Nr. 121. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud

til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet
(National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Nr. 122. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud

til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til medfi-
nansiering af Investeringsfonden.

Nr. 123. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 48,3 mio. kr. fra det regionale bloktilskud

i 2021, heraf 21,3 mio. kr. angående basisfinansiering og 7,3 mio. kr. angående dobbeltdrift til
§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af fremtidssikring af den
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fællesoffentlige digitale infrastruktur samt 19,7 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infra-
strukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Nr. 124. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud

til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehus-
medicinregistret.

Nr. 125. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 364,7 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien - drift.

Nr. 126. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 142,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg.

Nr. 127. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 91,2 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedring af nor-
meringerne i retspsykiatrien.

Nr. 128. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 607,8 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til 1.000 flere sygeplejersker.

Nr. 129. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,2 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.

Nr. 130. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud

til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut til regional medfinansiering af styrket
overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme.

Nr. 131. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud

til § 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Med-
com-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Nr. 132. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,0 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til medfinansiering af tværof-
fentligt effektiviseringssamarbejde.

Nr. 133. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,5 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud til § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud til finansiering af det
fælleskommunale digitaliseringsprogram til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overfø-
res herfra til KL som tilsagn om tilskud.
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Nr. 134. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,8 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsom-
rådet til kommunal medfinansiering af sundhed.dk.

Nr. 135. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud

fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
for 2020-2023 til udbredelse af faste læger på plejecentre.

Nr. 136. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af
Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Nr. 137. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 25,9 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktil-

skud fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske
sprogprøver.

Nr. 138. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 98,7 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktil-

skud til kompensation af kommunerne for at videreføre driften af Det Fælleskommunale Ejen-
domsstamregister (ESR).

Nr. 139. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,5 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

Nr. 140. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.01.67. Strategi for life science (nyoprettet underkonto) til strategi for life science.

Nr. 141. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,1 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.66. Reserver og budgetregulering til at styrke sundhedsvæsenets indsats særligt for
sårbare patientgrupper under COVID-19 (teknologipakke).

Nr. 142. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis som følge af tilbageførsel af
kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområ-
det.

Nr. 143. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,3 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til digitale informationsløsninger til
borgere med læsevanskeligheder.
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Nr. 144. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3.870,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktil-

skud til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19 i 2020
og 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2021.

Nr. 145. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 151,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for ud-
giftslofterne til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19
i 2020 og 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2021.

Nr. 146. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 79,8 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud

som følge af korrektion af for højt balancetilskud for regional udvikling i forbindelse med Aftale
om regionernes økonomi 2021.

Nr. 147. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 8,4 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud

fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

Nr. 148. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 171,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale blok-

tilskud fra § 15.11.79. Reserver og Budgetregulering til udmøntning af stimuli til oplevelsesin-
dustrien gennem kommunerne.

Nr. 149. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud

fra § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis som følge af tilbageførsel af
kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområ-
det.

Nr. 150. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,7 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkredi-
tering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis til transitionsprojekt for
ny driftsleverandør for Sundhed.dk.

Nr. 151. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 17,5 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktil-

skud fra § 20.11.79.45. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om minimumsnormeringer
til styrket tilsyn ifm. Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020.

Nr. 152. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 65,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktil-

skud fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til ekstraordinære engangsudgifter
til systemunderstøttelse i Udbetaling Danmark vedr. praksisændring på pensionsområdet.

Nr. 153. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 8,3 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud

fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til digitale informationsløsninger til
borgere med læsevanskeligheder.
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Nr. 154. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 32,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktil-

skud fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for
udgiftslofterne til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og
unge.

Nr. 155. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 889,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale blok-

tilskud til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af COVID-19
i 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2021.

Nr. 156. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 164,5 mio. kr. i 2021 til det kommunale blok-

tilskud fra § 35.11.07.10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til
håndtering af faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19.

Nr. 157. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 83,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktil-

skud fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til faglige
udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 i efteråret 2021.

Nr. 158. ad 13.91.12.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 80,0 mio. kr. i

2021 til kommunerne vedr. styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare
ældre. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreom-
rådet.

Nr. 159. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 499 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud

med henblik på at kompensere regionerne for udgifter relateret til pukkelafvikling samt styrke
sygehusvæsenets robusthed i vinteren 2021 fra henholdsvis § 35.11.06 Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne og § 35.11.07 Reserve til hånd-
tering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

Nr. 258. ad 13.81.59.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,

herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Indenrigs-
og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om til-
skud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.
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Indledning

Indenrigs- og Boligministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021
indeholder nettomerudgifter på i alt 1.411,1 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter, heraf udgør
2.047,3 mio. kr. i merudgifter, og 636,2 mio. kr. i merindtægter. På udgiftssiden udgør 238.900,6
mio. kr. overførsler mellem ministerområder (kategori 4), 5.058,0 mio. kr. er ekstraordinære
nettoudgifter som følge af COVID-19 (kategori 3) og en mindreudgift på 2.376,6 mio. kr. er
aktstykker (kategori 2), mens 1.758,6 mio. kr. udgør merindtægterne på overførsler mellem mi-
nisterområder (kategori 4). Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan
opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... - 1.411,1 1.411,1
Udgifter ............................................................................ - 2.047,3 2.047,3
Indtægter .......................................................................... - 636,2 636,2

Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. - 237.797,2 237.797,2
Udgifter ............................................................................ - 238.740,4 238.740,4
Indtægter .......................................................................... - 943,2 943,2

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 473,8 2.047,3 636,2
2. Aktstykker .................................................................... 52,6 124,0 -0,8
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 420,2 1.922,3 637,0
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,4 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 1,0 1,4 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 238.740,4 943,2
2. Aktstykker .................................................................... - -2.500,6 1,1
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 5.058,0 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 236.978,3 1.121,6
8. Direkte efterbevilling ................................................... - -795,3 -179,5

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der afgives på Indenrigs- og Boligministeriets område i alt 2.376,9 mio. kr. som følge af

aktstykker tiltrådt af Finansudvalget i 2021:
Akt. 314 af 24. juni 2021 vedrørende Aftale om udmøntning af midler til "Det gode ældreliv".
Akt. 356 af 16. september 2021 vedrørende oprettelse af Indenrigs- og Boligministerium og

Bolig- og Planstyrelsen.
Akt. 11 af 7. oktober 2021 vedrørende Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel

og læring efter COVID-19.
Akt. 299 af 17. juni 2021 vedrørende ordningerne for Lokale aktionsgrupper (LAG) og Lo-

kale aktionsgrupper for fiskeri (FLAG).
Akt. 15 af 28. oktober 2021 vedrørende tilskud til etablering af ladestandere i boligforeninger.
Akt. 344 af 2. september 2021 vedrørende Pulje til bæredygtigt byggeri.
Akt. 262 af 3. juni 2021 vedrørende afholdelse af udgifter til tre programpakker under Nor-

disk Ministerråds vision 2030 samt oppebærelse af tilskud fra Nordisk råd.
Akt. 320 af 29. juni 2021 vedrørende regulering af de generelle tilskud og beskæftigelsestil-

skud til kommuner og regioner, samt styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud
til sårbare ældre.
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Akt. 143 af 16. december 2021 vedrørende forhøjelse af bloktilskuddet som led i udmønt-
ningen af coronavinterpakke.

Akt. 140 af 16. december 2021 vedrørende forhøjet bloktilskud til COVID-19 myndigheds-
indsatser på sundhedsområdet.

Akt. 344 af 2. september 2021 vedrørende overførsel fra § 13.88.02. Byggeri mv. til §
29.21.01. Energistyrelsen til administration ifm. gennemførelse af projekter og aktiviteter mv.

Akt. 353 af 23. september 2021 vedrørende bevillingsoverførsel til brug for udmøntningen
af Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der modtages på Indenrigs- og Boligministeriets område 5.058,0 mio. kr. som følge af eks-

traordinære nettomerudgifter som følge af COVID-19 i 2021:
Akt. 320 af 29. juni 2021 vedrørende forhøjet bloktilskud til kompensation for håndtering

af COVID-19.
Akt. 143 af 16. december 2021 vedrørende forhøjelse af bloktilskuddet som led i udmønt-

ningen af coronavinterpakke.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der modtages på Indenrigs- og Boligministeriets område 237.142,0 mio. kr. fra andre mini-

sterområder i 2021:
Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til § 13.11.01. De-

partementet, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Der overføres 71,2 mio. kr. fra § 15.11.01. Departementet til § 13.11.01. Departementet, jf.

kongelig resolution af 21. januar 2021.
Der overføres 7,2 mio. kr. fra § 8.11.01. Departementet til § 13.11.01. Departementet, jf.

kongelig resolution af 21. januar 2021.
Der overføres 31,5 mio. kr. fra § 28.11.01. Departementet til § 13.11.01. Departementet, jf.

kongelig resolution af 21. januar 2021.
Der overføres 7,4 mio. kr. fra § 15.11.03. Benchmarkingenheden til § 13.11.03. Benchmar-

kingenheden, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Der overføres 63,1 mio. kr. fra § 15.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analyse-

center for Velfærd til § 13.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Vel-
færd, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 273,6 mio. kr. fra § 15.11.18. Danmarks Statistik til § 13.11.18. Danmarks
Statistik, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 23,2 mio. kr. fra § 15.11.26. CPR-administration til § 13.11.26. CPR-admini-
stration, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 123,3 mio. kr. fra § 15.11.45. Partistøtte til § 13.11.45. Partistøtte, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 1,7 mio. kr. fra § 8.11.01. Departementet til § 13.51.01. Bolig- og Planstyrel-
sen, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 57,8 mio. kr. fra § 8.21.20. Erhvervsstyrelsen til § 13.51.01. Bolig- og Plan-
styrelsen, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 33,6 mio. kr. fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til § 13.51.01.
Bolig- og Planstyrelsen, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 3,9 mio. kr. fra § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til § 13.51.01. Bolig- og Plan-
styrelsen, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 5,0 mio. kr. fra § 15.11.46. Valgbusser til § 13.51.02. Valgbusser, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 30,0 mio. kr. fra § 15.11.08. Kommunal borgerrådgivning til § 13.51.03.
Kommunal borgerrådgivning, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
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Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspulje-
projekter til § 13.51.12. Administrationsudgifter til satspuljeprojekter, jf. kongelig resolution af
21. januar 2021.

Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet til
§ 13.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021.

Der er en nettoindtægtsbevilling på 1,4 mio. kr. fra § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til §
13.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021.

Der er en udgifts- og indtægtsneutral bevilling på 93,0 mio. kr. fra § 8.35.07. Støtte til ud-
vikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet til § 13.71.01. Støtte til udvikling af
landdistrikterne under landdistriktsprogrammet, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 8,0 mio. kr. fra § 8.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiske-
riudviklingsprogrammet til § 13.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriud-
viklingsprogrammet, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 62,0 mio. kr. fra § 8.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne til §
13.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der er en nettoindtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. fra § 8.35.11. Lån og garantier vedr. land-
distrikter mv. til § 13.71.77. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv., jf. kongelig resolution af
21. januar 2021.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 8.35.12. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.
til § 13.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv., jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021.

Der er en udgift på -74,6 mio. kr. og en indtægt på -10,3 mio. kr. fra § 28.81.01. Ydelsesstøtte
til almene boliger til § 13.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021.

Der overføres 202,4 mio. kr. fra § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger til §
13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 41,0 mio. kr. fra § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til ældreboliger til § 13.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til æl-
dreboliger, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres en indtægtsbevilling på 16,9 mio. kr. fra § 28.81.04. Administrationsgebyr
vedrørende almene boliger til § 13.81.04. Administrationsgebyr, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021.

Der overføres en indtægtsbevilling på 361,8 mio. kr. fra § 28.81.05. Finansiering af alment
nybyggeri til § 13.81.05. Finansiering af alment nybyggeri, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021.

Der er en udgifts- og indtægtsneutral bevilling på 187,8 mio. kr. fra § 28.81.07. Statslån til
Landsbyggefonden til § 13.81.07. Statslån til Landsbyggefonden, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021.

Der overføres 0,1 mio. kr. fra § 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og by-
fornyelse til § 13.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021.

Der er en udgifts- og indtægtsneutral bevilling på 43,2 mio. kr. fra § 28.81.09. Provisioner
vedrørende lån til alment byggeri til § 13.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri,
jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 14,4 mio. kr. fra § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt
udsatte grupper (skæve boliger) til § 13.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt
udsatte grupper (skæveboliger), jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter
i alment byggeri til § 13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment
byggeri, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
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Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 28.81.17. Støtte til beboerindskud til § 13.81.17. Støtte til
beboerindskud, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der er en udgifts- og indtægtsneutral bevilling på 35,4 mio. kr. fra § 28.81.20. Støtte til al-
mene boliger på øer til § 13.81.09. Støtte til almene boliger på øer, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021.

Der overføres 6,2 mio. kr. fra § 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter til § 13.81.17. Bo-
ligsocialt Udviklingscenter, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 28.81.58. Kollegieværelser til grønlandske studerende til §
13.81.58. Kollegieværelser til grønlandske studerende, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres en indtægtsbevilling på 58,0 mio. kr. fra § 28.81.77. Lån og garantier til almene
boliger mv. til § 13.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv., jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021.

Der overføres 7,0 mio. kr. fra § 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv. til §
13.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv., jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres en indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr. fra § 28.82.04. Administrationsgebyr
vedrørende friplejeboliger til § 13.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 16,8 mio. kr. fra § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger til § 13.82.05. Støtte til
friplejeboliger, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 9,0 mio. kr. fra § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning
til friplejeboliger til § 13.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fripleje-
boliger, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger til §
13.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. fra § 28.82.77. Lån og garantier til private
boliger mv. til § 13.82.77. Lån og garantier til private boliger mv., jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv. til §
13.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv., jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 10,5 mio. kr. fra § 28.83.01. Byfornyelse til § 13.83.01. Byfornyelse, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. fra § 28.83.05. Saneringslån og sane-
ringstilskud til § 13.83.05. Saneringslån og saneringstilskud, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021.

Der overføres 261,2 mio. kr. fra § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne til
§ 13.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021.

Der er en udgifts- og indtægtsneutral bevilling på 20,0 mio. kr. fra § 28.83.77. Lån og ga-
rantier vedrørende byfornyelse mv. til § 13.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.,
jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 10,0 mio. kr. fra § 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
til § 13.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv., jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021.

Der overføres 24,1 mio. kr. fra § 28.88.01. Statens Byggeforskningsinstitut til § 13.88.01.
BUILD Institut for byggeri, by og miljø, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 31,9 mio. kr. fra § 28.88.02. Byggeri til § 13.88.02. Byggeri mv., jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 105.268,1 mio. kr. fra § 15.91.03. Statstilskud til regionerne til § 13.91.03.
Statstilskud til regionerne, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 91.188,7 mio. kr. fra § 15.91.11. Kommunerne til § 13.91.11. Kommunerne,
jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 11.694,4 mio. kr. fra § 15.91.12. Særtilskud til kommunerne til § 13.91.12.
Særtilskud til kommunerne, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
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Der overføres en indtægtsbevilling på 233,2 mio. kr. fra § 15.91.19. Fordeling af skatte-
nedslag som følge af personskattelovens skatteloft til § 13.91.19. Fordeling af skattenedslag som
følge af personskattelovens skatteloft, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 2,1 mio. kr. fra § 15.91.30. Tilskud til færgedrift til § 13.91.30. Tilskud til
færgedrift, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 99,5 mio. kr. fra § 15.91.31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passa-
gerbefordring til og fra visse øer til § 13.91.31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for pas-
sagerbefordring til og fra visse øer, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 13,3 mio. kr. fra § 15.91.33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det
Kommunale og Regionale Løndatakontor til § 13.91.33. Kommunale og regionale lønningsnævn
og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Der overføres 28.179,5 mio. kr. fra § 15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes
udgifter til merværdiafgift til § 13.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til
merværdiafgift, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der afgives på Indenrigs- og Boligministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt

0,4 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsninger:
Der afgives 0,1 mio. kr. i forbindelse med udmøntning af bevillingsreduktion som en kon-

sekvens af konsulentbesparelser, jf. cirkulær af december 2021 om dispositionsbegrænsninger for
2021.

Der afgives 0,1 mio. kr. på § 13.11.01. Departementet, 0,1 mio. kr. på § 13.11.18. Danmarks
Statistik og 0,1 mio. kr. på § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen i forbindelse med indkøbsbespa-
relser i 15. fase.

ad 8. Direkte efterbevilling
Der afgives på Indenrigs- og Boligministeriets område i alt 615,8 mio. kr. som følge af

direkte efterbevilling:
Der afgives 588,2 mio. kr. på § 13.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger som følge af et

lavere aktivitetsniveau og renteniveau.
Der afgives 207,1 mio. kr. på § 13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger som følge

af et lavere aktivitetsniveau.
Der optages 144,7 mio. kr. i indtægt på § 13.81.05. Finansiering af alment nybyggeri som

følge af et lavere renteniveau vedrørende ydelsesstøtte og flere indtægter fra differensrente.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der modtages på Indenrigs- og Boligministeriets område 1,4 mio. kr. som andre bevillings-

forslag:
Der overføres 1,2 mio. kr. til brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende evaluering af det

specialiserede socialområde fra § 15.71.08.10. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljepro-
jekter til § 13.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, jf. BV.
3.3.2.

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 17.62.01. Boligydelse til pensionister til § 13.51.01. Bolig-
og Planstyrelsen til udvikling af et andelsboligprisindeks, jf. BV. 3.3.2.

Der afgives 1,5 mio. kr. på § 13.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfor-
nyelse og gives en tilsvarende bevillingsforhøjelse på § 36.61.01. Betaling til Udbetaling Dan-
mark for administration af pensionsvæsenet i forbindelse med Håndtering af efterregulering af
SFO-ordninger for 2021 (Administrationsbidrag til UBD), jf. BV 3.3.2.

Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet til § 13.51.01. Bolig- og Plansty-
relsen til screening af testmøller, jf. BV 3.3.2.

Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 13.11.01.10.49. Reserver og budgetregulering til §
13.11.01.10.22. Andre ordinære driftsomkostninger i forbindelse med udmøntning af budgetre-
guleringskonti og reserver.



256 § 13.

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

Nettotal ...................................................................................... - 1.411,1 1.411,1
Udgift ......................................................................................... - 2.047,3 2.047,3
Indtægt ....................................................................................... - 636,2 636,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - 611,8 611,8
13.11. Centralstyrelsen .............................................................. - 611,8 611,8

Erhvervsregulering ................................................................. - 181,0 181,0
13.51. Bolig- og Planstyrelsen ................................................. - 182,4 182,4
13.52. Christiania ...................................................................... - -1,4 -1,4

Indsatser vedrørende landdistrikter ..................................... - 79,0 79,0
13.71. Indsatser vedrørende landdistrikter ............................... - 79,0 79,0

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområdet .......... - 424,4 424,4
13.81. Alment boligbyggeri ...................................................... - 61,8 61,8
13.82. Privat boligbyggeri ........................................................ - 25,9 25,9
13.83. Byfornyelse .................................................................... - 280,7 280,7
13.88. Byggeri mv. ................................................................... - 56,0 56,0

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... - 114,9 114,9
13.91. Tilskud til kommuner .................................................... - 114,9 114,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... - 237.797,2 237.797,2
Udgift ......................................................................................... - 238.740,4 238.740,4
Indtægt ....................................................................................... - 943,2 943,2

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering ................................................................. - 0,5 0,5
13.52. Christiania ...................................................................... - 0,5 0,5

Indsatser vedrørende landdistrikter ..................................... - -1,0 -1,0
13.71. Indsatser vedrørende landdistrikter ............................... - -1,0 -1,0

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområdet .......... - -856,1 -856,1
13.81. Alment boligbyggeri ...................................................... - -855,8 -855,8
13.82. Privat boligbyggeri ........................................................ - -0,3 -0,3

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... - 238.653,8 238.653,8
13.91. Tilskud til kommuner .................................................... - 210.474,3 210.474,3
13.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til
 merværdiafgift ................................................................ - 28.179,5 28.179,5
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ - 239.208,3 239.208,3
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. - 239.208,3 239.208,3
 Udgift ..................................................................................... - 240.787,7 240.787,7
 Indtægt ................................................................................... - 1.579,4 1.579,4

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... - 1.077,2 1.077,2
 Indtægt ................................................................................... - 310,9 310,9
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... - 29,0 29,0
 Indtægt ................................................................................... - 9,8 9,8
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... - 239.403,2 239.403,2
 Indtægt ................................................................................... - 709,2 709,2
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... - 47,7 47,7
 Indtægt ................................................................................... - 260,3 260,3
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... - 230,6 230,6
 Indtægt ................................................................................... - 289,2 289,2
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Fællesudgifter

13.11. Centralstyrelsen

13.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 105) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 120,2 120,2
Indtægt ............................................................................... - 7,2 7,2
Udgift ................................................................................. - 127,4 127,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 96,9 127,4 7,2

2. Aktstykker  
Bevilling til analyser i forbindelse med Aftale om
udmøntning af midler til "Det gode ældreliv", jf.
akt. 314 af 24. juni 2021 ............................................. 0,7 0,8 -
Bevilling i forbindelse med oprettelse af Indenrigs-
og Boligministerium og Bolig- og Planstyrelsen, jf.
akt. 356 af 16. september 2021 ................................... 12,2 16,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.11.79.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 0,6 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.01.25., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 2,2 8,1 -
Ressortoverførsel fra § 08.11.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 5,7 7,2 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 51,8 63,1 -
Ressortoverførsel fra § 28.11.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 24,3 31,5 7,2

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetreguleringskonti og reserver
fra 13.11.01.10.49. til 13.11.01.10.22. ........................ - - -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ - 2,5 2,5
Overført overskud .............................................................. - 27,7 27,7
Egenkapital i alt ................................................................. - 30,2 30,2

Langfristet gæld primo ...................................................... - 1,7 1,7
Samlet gæld ultimo ........................................................... - 1,7 1,7
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Låneramme ........................................................................ - 9,1 9,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - 18,7 18,7

13.11.03. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 7,4 7,4
Udgift ................................................................................. - 7,4 7,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 5,2 7,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.11.03.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 5,2 7,4 -

13.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Drifts-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 64,3 64,3
Indtægt ............................................................................... - 142,8 142,8
Udgift ................................................................................. - 207,1 207,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 49,7 207,1 142,8

2. Aktstykker  
Bevilling til evaluering af Nationalt initiativ for de
mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-
19, jf. akt 11. af 7. oktober 2021 ................................ 1,4 2,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.11.04.10, jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 33,2 47,1 6,1
Ressortoverførsel fra § 15.11.04.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 7,1 9,1 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.04.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 4,8 6,8 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.04.35., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 0,7 1,0 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.04.36., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 0,6 1,2 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.04.37., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 0,5 0,8 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.04.38., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 0,8 1,2 -
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Ressortoverførsel fra § 15.11.04.90., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 87,2 87,2
Ressortoverførsel fra § 15.11.04.95., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 49,5 49,5

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler til brugertilfredshedsundersø-
gelse vedr. evaluering af det specialiserede social-
område fra § 15.71.08.10. Reserve til videreførelse
af tidligere satspuljeprojekter, jf. BV. 3.3.2 ............... 0,6 1,2 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ - 6,9 6,9
Overført overskud .............................................................. - 6,3 6,3
Egenkapital i alt ................................................................. - 13,2 13,2

Langfristet gæld primo ...................................................... - 1,7 1,7
+ anskaffelser .................................................................... - 1,2 1,2
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... - 1,2 1,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... - 1,7 1,7

Låneramme ........................................................................ - 14,4 14,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - 11,8 11,8

13.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 102) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 273,4 273,4
Indtægt ............................................................................... - 178,6 178,6
Udgift ................................................................................. - 452,0 452,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 205,9 452,0 178,6

2. Aktstykker  
Bevillingsoverførsel til brug for udmøntningen af
Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet, jf. akt.
353 af 23. september 2021 .......................................... - - -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.11.18.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 203,1 266,3 2,3
Ressortoverførsel fra § 15.11.18.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 0,7 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.18.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 2,8 4,1 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.18.90., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 108,5 36,2
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Ressortoverførsel fra § 15.11.18.97., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 67,2 67,2
Ressortoverførsel fra § 15.11.18.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 0,6
Ressortoverførsel fra § 15.11.18.10, jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 5,4 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.18.90., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 72,3

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ - 6,4 6,4
Overført overskud .............................................................. - 8,0 8,0
Egenkapital i alt ................................................................. - 14,4 14,4

Langfristet gæld primo ...................................................... - 20,7 20,7
+ anskaffelser .................................................................... - 3,0 3,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - 6,7 6,7
Samlet gæld ultimo ........................................................... - 17,0 17,0

Låneramme ........................................................................ - 40,8 40,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - 41,7 41,7

13.11.26. CPR-administration (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 23,2 23,2
Indtægt ............................................................................... - 74,2 74,2
Udgift ................................................................................. - 97,4 97,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 97,4 74,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.11.26.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 74,2 51,0
Ressortoverførsel fra § 15.11.26.15., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 23,2 -
Ressortoverførsel fra § 15.11.26.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 23,2
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 4,9 4,9
Overført overskud .............................................................. - 25,3 25,3
Egenkapital i alt ................................................................. - 30,2 30,2

Langfristet gæld primo ...................................................... - 77,5 77,5
+ anskaffelser .................................................................... - 20,0 20,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... - 19,2 19,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... - 78,3 78,3

Låneramme ........................................................................ - 137,0 137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - 57,2 57,2

13.11.45. Partistøtte (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.11.45.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 123,3 -
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Erhvervsregulering

13.51. Bolig- og Planstyrelsen

13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 146,9 146,9
Udgift ................................................................................. - 146,9 146,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 115,4 146,9 -

2. Aktstykker  
Bevilling til administration af ordningerne for Lo-
kale aktionsgrupper (LAG) og Lokale aktionsgrup-
per for fiskeri (FLAG), jf. akt. 299 af 17. juni 2021 . 5,9 7,0 -
Bevilling til analyser i forbindelse med Aftale om
udmøntning af midlerne afsat til "Det gode ældre-
liv", jf. akt. 314 af 24. juni 2021 ................................ 1,1 1,3 -
Bevilling i forbindelse med oprettelse af Indenrigs-
og Boligministerium og Bolig- og Planstyrelsen, jf.
akt. 356 af 16. september 2021 ................................... 31,3 39,5 -
Tilskudsadministration i forbindelse med etablering
af ladestandere i boligforeninger, jf. akt 15 af 28.
oktober 2021. ............................................................... - 0,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 08.11.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 1,2 1,7 -
Ressortoverførsel fra § 08.21.20.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 42,6 57,8 -
Ressortoverførsel fra § 28.51.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 32,9 33,6 -
Ressortoverførsel fra § 28.71.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 3,9 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Bevilling til udvikling af et andelsbolig-prisindeks,
jf. BV. 3.3.2. ................................................................ - 1,2 -
Midler til screening af testmøller, jf. BV. 3.3.2. ........ 0,4 0,5 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 7,8 7,8
Overført overskud .............................................................. - 19,8 19,8
Egenkapital i alt ................................................................. - 27,6 27,6

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

Låneramme ........................................................................ - 41,0 41,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -

13.51.02. Valgbusser (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.11.46.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 5,0 -

13.51.03. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 30,0 30,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 30,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.11.08.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 30,0 -

13.51.12. Administrationsudgifter til satspuljeprojekter (Driftsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  



§ 13.51.12. 265

Ressortoverførsel fra § 28.51.12.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 0,1 0,1 -
Ressortoverførsel fra § 28.51.12.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ 0,6 0,4 -

13.52. Christiania

13.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 1) (Anlægsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.72.02.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 0,5 -

13.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - -1,4 -1,4
Indtægt ............................................................................... - 6,0 6,0
Udgift ................................................................................. - 4,6 4,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,6 6,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.71.01.63., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 4,6 6,0
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Indsatser vedrørende landdistrikter

13.71. Indsatser vedrørende landdistrikter

13.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 93,0 93,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 93,0 93,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 93,0 93,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 08.35.07.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 93,0 93,0

13.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-
met (tekstanm. 108) (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Oprettelse af en national ordning for Lokale ak-
tionsgrupper for fiskeri (FLAG), jf. akt. 299 af 17.
juni 2021. ..................................................................... - - -8,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 08.35.08.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 16,0 8,0

13.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 109) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 62,0 62,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 62,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Ressortoverførsel fra § 08.35.09.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 60,5 -
Ressortoverførsel fra § 08.35.09.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1,5 -

13.71.77. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 08.35.11.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 1,0

13.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 08.35.12.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1,0 -
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Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområdet

13.81. Alment boligbyggeri

13.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 106)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -662,8 -662,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - 12,2 12,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -662,8 12,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.01.45., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -66,6 -
Ressortoverførsel fra § 28.81.01.50., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 8,5 2,1
Ressortoverførsel fra § 28.81.01.55., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -16,5 -12,4

8. Direkte efterbevilling  
Kontoen er reduceret sfa. et lavere aktivitetsniveau
vedr. alment nybyggeri end forudsat, hvortil kom-
mer virkningerne af et lavere renteniveau. ................. - -588,2 22,5

13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 65,8 65,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - 13,2 13,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 65,8 13,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.02.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 246,4 49,3
Ressortoverførsel fra § 28.81.02.15., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 26,5 21,2

8. Direkte efterbevilling  
Kontoen er reduceret sfa. der forventes afgivet fær-
re tilsagn til almene ungdomsboliger og ingen til-
sagn til universitetsnære ungdomsboliger i 2021. ...... - -207,1 -57,3
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13.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
(tekstanm. 106) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 41,0 41,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 41,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.03.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 41,0 -

13.81.04. Administrationsgebyr

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 16,9 16,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 16,9

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.04.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 16,9

13.81.05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm. 106)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 217,1 217,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 217,1

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.05.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 164,7
Ressortoverførsel fra § 28.81.05.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 1,0
Ressortoverførsel fra § 28.81.05.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 196,1

8. Direkte efterbevilling  
Kontoen er reduceret sfa. et lavere renteniveau,
som medfører at der ikke påkræves refusion. Hertil
kommer stigning i indtægter sfa. en højere diffe-
rensrente end forudsat. ................................................. - - -144,7
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13.81.07. Statslån til Landsbyggefonden

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 187,8 187,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - 187,8 187,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 187,8 187,8

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.07.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 187,8 187,8

13.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.08.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 9,9 9,8

9. Andre bevillingsforslag  
Håndtering af efterregulering af SFO-ordninger for
2021, jf. BV. 3.3.2. ...................................................... - -1,5 -

13.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.09.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 43,2 43,2
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13.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 14,4 14,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 14,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.11.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 14,4 -

13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
 (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.16.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 2,0 -

13.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 10,1 10,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - 9,4 9,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,1 9,4

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.17.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 10,1 9,4

13.81.20. Støtte til almene boliger på øer (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 35,4 35,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - 35,4 35,4
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 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 35,4 35,4

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.20.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 29,3 29,3
Ressortoverførsel fra § 28.81.20.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 6,1 6,1

13.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 6,2 6,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.50.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 6,2 -

13.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)

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

9. Andre bevillingsforslag  
Der budgetteres ikke længere på kontoen. ................. - - -

13.81.58. Kollegieværelser til grønlandske studerende (tekstanm. 103) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.58.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1,0 -
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13.81.59. Etablering af ladestandere i boligforeninger (tekstanm. 258) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 49,5 49,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 49,5 -

2. Aktstykker  
Tilskud til etablering af ladestandere i boligforenin-
ger. jf. akt 15 af 28. oktober 2021. ............................. - 49,5 -

13.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 12,0 12,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 70,0 70,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12,0 70,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.77.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 2,0 2,0
Ressortoverførsel fra § 28.81.77.15., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 2,0 2,0
Ressortoverførsel fra § 28.81.77.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 8,0 8,0
Ressortoverførsel fra § 28.81.77.60., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 58,0

13.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.81.78.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 7,0 -
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13.82. Privat boligbyggeri

13.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.82.04.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 0,9

13.82.05. Støtte til friplejeboliger

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 16,8 16,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 16,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.82.05.15., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 16,8 -

13.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
 (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.82.06.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 9,0 -
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13.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.82.07.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 0,7 -

13.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 1,0 1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 1,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.82.77.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 1,0

13.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.82.78.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1,0 -
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13.83. Byfornyelse

13.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 10,5 10,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.83.01.44., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 10,5 -

13.83.05. Saneringslån og saneringstilskud

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 1,0 1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 1,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.83.05.40., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 1,0

13.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 261,2 261,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 261,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.83.10.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 261,2 -
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13.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.83.77.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 10,0
Ressortoverførsel fra § 28.83.77.12., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 20,0 10,0

13.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.83.78.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 10,0 -

13.88. Byggeri mv.

13.88.01. BUILD Institut for byggeri, by og miljø (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 24,1 24,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 24,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.88.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar. .................................................. - 24,1 -
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13.88.02. Byggeri mv. (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 31,9 31,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 31,9 -

2. Aktstykker  
Pulje til bæredygtigt byggeri, jf. akt. 344 af 2. sep-
tember 2021 ................................................................. - -0,9 -
Overførsel fra § 13.88.02. Byggeri mv. til §
29.21.01. Energistyrelsen til administration ifm.
gennemførelse af projekter og aktiviteter mv., jf.
akt. 344 af 2. september 2021. .................................... - 0,9 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 28.88.02.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 5,5 -
Ressortoverførsel fra § 28.88.02.12., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1,4 -
Ressortoverførsel fra § 28.88.02.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 25,0 -

13.88.03. Nordisk Ministerråds vision 2030 (tekstanm. 107) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 7,2 7,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - 7,2 7,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,2 7,2

2. Aktstykker  
Afholdelse af udgifter til tre programpakker under
Nordisk Ministerråds vision 2030 samt oppebærelse
af tilskud fra Nordisk råd, jf. akt. 262 af 3. juni
2021 .............................................................................. - 7,2 7,2
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Tilskud til kommuner mv.

13.91. Tilskud til kommuner

13.91.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 110, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 og 159) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 109.563,4 109.563,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - 1,1 1,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 109.563,4 1,1

2. Aktstykker  
Regulering af de generelle tilskud til regioner, jf.
akt. 320 af 29. juni 2021 ............................................. - -73,7 -
Bevilling i forbindelse med forhøjet bloktilskud til
COVID-19 myndighedsindsatser på sundhedsområ-
det, jf. akt. 140 af 16. december 2021 ........................ - - 1,1
Forhøjelse af bloktilskuddet som led i udmøntnin-
gen af coronavinterpakke, jf. akt. 143 af 16. decem-
ber 2021 ....................................................................... - 200,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling i forbindelse med forhøjet bloktilskud til
kompensation for håndtering af COVID-19, jf. akt.
320 af 29. juni 2021 .................................................... - 3.870,0 -
Forhøjelse af bloktilskuddet som led i udmøntnin-
gen af coronavinterpakke, jf. akt. 143 af 16. decem-
ber 2021 ....................................................................... - 299,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.91.03.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 103.215,0 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.03.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 2.053,1 -

13.91.11. Kommunerne (tekstanm. 111, 116, 117, 118, 119, 120, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 og 157) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 90.885,0 90.885,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 197,2 197,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 90.885,0 197,2

2. Aktstykker  



280 § 13.91.11.

Regulering af de generelle tilskud til kommuner, jf.
akt. 320 af 29. juni 2021 ............................................. - -1.389,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling i forbindelse med forhøjet bloktilskud til
kompensation for håndtering af COVID-19, jf. akt.
320 af 29. juni 2021 .................................................... - 889,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.91.11.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 91.385,9 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.11.60., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 197,2

13.91.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 112, 113, 114, 115 og 158) (Lov-
bunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 11.774,4 11.774,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 11.774,4 -

2. Aktstykker  
Bevilling til styrkelse af fysisk og mental rehabili-
tering og kulturtilbud til sårbare ældre, jf. akt. 320
af 29. juni 2021 ........................................................... - 80,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 355,3 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 201,5 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 120,6 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.35., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 39,1 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.36., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 8,4 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.40., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 576,6 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.50., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 101,5 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.51., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 91,4 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.52., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1.522,5 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.54., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1.123,5 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.55., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 246,7 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.60., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 75,3 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.61., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 430,0 -
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Ressortoverførsel fra § 15.91.12.70., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 768,2 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.75., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 102,9 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.80., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1.029,5 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.87., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 3.500,0 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.88., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 323,2 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.12.84., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 1.078,2 -

13.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -1.317,0 -1.317,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1.317,0 -

2. Aktstykker  
Regulering af beskæftigelsestilskud til kommuner,
jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ........................................ - -1.317,0 -

13.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
 (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 233,2 233,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 233,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.91.19.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - 233,2

13.91.30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2,1 2,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Ressortoverførsel fra § 15.91.30.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 2,1 -

13.91.31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra
visse øer (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 99,5 99,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 99,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.91.31.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 91,8 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.31.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 7,7 -

13.91.33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale
Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 13,3 13,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 13,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.91.33.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 6,7 -
Ressortoverførsel fra § 15.91.33.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 6,6 -

13.91.35. Kompensation af kommuners omkostninger ifm. færger grundet CO-
IVD-19 (Reservationsbev.)

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

9. Andre bevillingsforslag  
Der budgetteres ikke længere på kontoen. ................. - - -
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13.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

13.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift
 (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 28.179,5 28.179,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 28.179,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 15.95.01.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 18.067,3 -
Ressortoverførsel fra § 15.95.01.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 10.018,7 -
Ressortoverførsel fra § 15.95.01.40., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 73,5 -
Ressortoverførsel fra § 15.95.01.50., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - 20,0 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
 Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første
gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2012 samt finansloven for 2013.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias
optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2016 punkt 2.2.15.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
 Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1994, men ændres årligt.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i 2022 at meddele tilsagn om statsstøtte til

gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende ned-
rivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en samlet statslig
ramme på 98,4 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 3.
 Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er optaget
første gang på finansloven for 1994 og ændret senest på finansloven for 2011.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er der etableret en ordning, der giver kom-
munerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgø-
relse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler
med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en
ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre
20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten
udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
 Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første
gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,
at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-
kostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Indenrigs- og Boligministeriet har behov for at
kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc-udvalg mv. i ministeriet.
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Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første

gang optaget på finansloven for 2011.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt, i det omfang

opgaver ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første

gang optaget på finansloven for 2010.
Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen

betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægts-
dækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks
likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer.
Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift
for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget
af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne,
jf. LBK nr. 610 af 30. maj 2018. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatte-
ministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste æn-
dring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2009 og er senest

ændret på finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Indenrigs- og

Boligministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første

gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2017.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at indenrigs- og boligministeren kan oprette og op-

retholde en pulje til flere demensegnede boliger samt at udmønte midlerne vedr. puljen, herunder
fastsætte nærmere regler for ordningens udmøntning mv., herunder fastsætte regler om anvendelse
af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilba-
gebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og
kontrol. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud,
meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbage-
betalte tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2005 og er senest ændret på

finansloven for 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og boligministeren til at fastsætte regler om an-

vendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af til-
skud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt til-
syn og kontrol. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af
tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte
tilskud.
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Baggrunden for ændringen af tekstanmærkningen er en ændring i delegationsbeføjelsen. Mi-
nisteren bemyndiges til at kunne henlægge administrationen af tilskud til Bolig- og Planstyrelsen.
Indenrigs- og boligministeren eller Bolig- og Planstyrelsen kan i den forbindelse fastsætte regler
om adgangen til at påklage styrelsens afgørelser vedrørende tilskud, herunder regler om at sty-
relsens afgørelser vedrørende tilskud ikke kan indbringes for ministeren. Muligheden for at af-
skære klageadgangen knytter sig således alene til afgørelser på områder, som er delegeret fra
ministeren i henhold til tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning
nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2021.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at 24 plejeboliger, hvortil Ikast-Brande Kommune har

givet tilsagn, godkendes som almene boliger, og at der i medfør heraf gives statslig ydelsesstøtte
på 7,7 mio.kr. og servicearealtilskud på 1,0 mio. kr. til disse boliger. Herudover gives hjemmel
til, at Landsbyggefonden opkræves 1,9 mio. kr. til dækning af 25 pct. refusion af statens udgifter
til ydelsesstøtte, som under normale forhold ville have været opkrævet på et tidligere tidspunkt
hos Landsbyggefonden. Ikast-Brande Kommune fik på grund af en kommunal, administrativ fejl
ikke indberettet de 24 plejeboliger i det administrative sagsstyringssystem for støttet byggeri,
BOSSINF, forinden påbegyndelsen af byggeprojektet. En sådan indberetning er en forudsætning
for statslig støtte. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til, at plejeboligerne opnår status som al-
mene boliger, og at staten giver ydelsesstøtte og servicearealtilskud til de 24 plejeboliger, som
forudsat i det afgivne tilsagn.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2022. I henhold til akt.

262 af 3. juni 2021 vil tekstanmærkningen ligeledes blive optaget på forslag til lov om tillægs-
bevilling for 2021.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at indenrigs- og boligministeren kan afholde udgifter
og modtage tilskud til dækning heraf fra Nordisk Råd til programpakker under Nordisk Mini-
sterråds vision 2030 i overensstemmelse med den kontrakt, der indgås herom med Nordisk Råd.
Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til, at administrationen og gennemførelsen af kon-
trakten med Nordisk Råd, herunder fastsættelse af nærmere regler for tilskudsgivning mv., kan
henlægges til Bolig- og Planstyrelsen som udførende enhed.

Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 299

af 17. juni 2021.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren til at fastsætte nærmere regler for

ordningernes gennemførelse, herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, an-
søgningsfrist, vilkår for tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ansøg-
ninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab
og revision vedrørende udbetalt tilskud, frister, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder
betaling af renter og lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen svarer til nr. 125 på finansloven for 2020.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2016.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at fastsætte regler

for administrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab
og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre



§ 13. 287

en klar hjemmel for Indenrigs- og Boligministeriet til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærk-
ningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning
om satsreguleringspuljen".

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at hjemmelsgrundlaget for frikøbsaftalen for CPR-data

og udmøntningen heraf på regionernes bloktilskud ikke er omfattet af materiel hjemmel andet-
steds. Når frikøbsaftalen er permanent fra 2022, vil hjemlen blive søgt indarbejdet i lov om re-
gionernes finansiering.

Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at hjemmelsgrundlaget for frikøbsaftalen for CPR-data

og udmøntningen heraf på kommunernes bloktilskud ikke er omfattet af materiel hjemmel an-
detsteds. Når frikøbsaftalen er permanent fra 2022, vil hjemlen blive søgt indarbejdet i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at fordele et stats-

ligt tilskud på 1.029,5 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at fordele et stats-

ligt tilskud til en værdig ældrepleje på 1.078,2 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demo-
grafisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at fordele et stats-

ligt tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 102,9 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en de-
mografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til i 2021 at fordele

et tilskud på 576,6 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet
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fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2021,
der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020.
Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25.

juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 24,2 mio. kr. i 2021 fra det

kommunale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur
på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er ændret i

forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 4,3 mio. kr. i 2021

til det kommunale bloktilskud fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til tilbagebetaling af
uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) som følge af
efterregulering af VISO vedrørende 2019.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kom-
munal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at fo-
retage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre den kommunale

medfinansiering af investeringsfonden for 2021 til § 7. Finansministeriet med henblik på ud-
møntning af investeringsfondens midler til signaturprojekter.

I forbindelse med aftalerne for den kommunale og regionale økonomi for 2020 er regeringen,
KL og Danske Regioner enige om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden
2019-2022. Parterne har for 2021 prioriteret 13 signaturprojekter, som er udvalgt for at sikre er-
faringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Derudover er projek-
terne udvalgt på baggrund af bred relevans i det offentlige og spreder sig ud på flere fagområder.
Parterne er enige om at udmønte 60,0 mio. kr. i 2021 til signaturprojekter.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kom-
munal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at fo-
retage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 30,6 mio. kr. i 2021

til det kommunale bloktilskud til medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om den fællesoffentlige digi-

taliseringsstrategi 2016-2020. Strategien finansieres af staten, kommunerne og regionerne med
henholdsvis 40, 40 og 20 pct.

I forbindelse med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2020 mellem rege-
ringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner af september 2019 er regeringen,
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blevet enige om at justere den samlede ud-
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giftsprofil for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for perioden 2020-2027 som følge af
ændrede udgiftsprofiler for renter og afskrivninger til strategiens anlæg.

Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre den kommunale

medfinansiering af den fællesoffentlige infrastruktur til § 7. Finansministeriet.
Danmarks digitale infrastruktur skal fremtidssikres, så borgerne fortsat møder sikre, fleksible

og brugervenlige løsninger. I forbindelse med aftalerne for den kommunale og regionale økonomi
for 2021 er regeringen, KL og Danske Regioner derfor enige om finansieringen af næste gene-
ration af den fællesoffentlige infrastruktur (MitID, NemLog-in og Digital Post). Det centrale
nettofinansieringsbehov udgør i perioden 2018-2031 1,5 mia. kr. For 2021 er den kommunale og
regionale andel af det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 96,8 mio. kr. og 48,3 mio.
kr.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kom-
munal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at fo-
retage reguleringer i kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020 Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler til § 16.11.17. Sty-

relsen for Sundhedsdata fra det regionale bloktilskud til Styrelsen for Sundhedsdata til medfi-
nansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicin-
kort m.fl.).

Ad tekstanmærkning nr. 122.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020 Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre den regionale med-

finansiering af investeringsfonden for 2021 til § 7. Finansministeriet med henblik på udmøntning
af investeringsfondens midler til signaturprojekter.

I forbindelse med aftalerne for den kommunale og regionale økonomi for 2021 er regeringen,
KL og Danske Regioner enige om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden
2019-2022. Parterne har for 2021 prioriteret 13 signaturprojekter, som er udvalgt for at sikre er-
faringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Derudover er projek-
terne udvalgt på baggrund af bred relevans i det offentlige og spreder sig ud på flere fagområder.
Parterne er enige om at udmønte 60,0 mio. kr. i 2021 til signaturprojekter.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regio-
nernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes
bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 123.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2020 i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre den regionale med-

finansiering af den fællesoffentlige infrastruktur til § 7. Finansministeriet.
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Danmarks digitale infrastruktur skal fremtidssikres, så borgerne fortsat møder sikre, fleksible
og brugervenlige løsninger. I forbindelse med aftalerne for den kommunale og regionale økonomi
for 2021 er regeringen, KL og Danske Regioner derfor enige om finansieringen af næste gene-
ration af den fællesoffentlige infrastruktur (MitID, NemLog-in og Digital Post). Det centrale
nettofinansieringsbehov udgør i perioden 2018-2031 1,5 mia. kr. For 2021 er den kommunale og
regionale andel af det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 96,8 mio. kr. og 48,3 mio.
kr.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om regio-
nernes finansiering, jf. LBK nr. 797 af 27. juni 2011, til at foretage reguleringer i regionernes
bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 124.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler til § 16.11.17.10.

Alm. virksomhed til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusregistret.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.16.

Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien - drift.

Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.16.

Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg.

Ad tekstanmærkning nr. 127.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.16.

Aftale om finansloven for 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i
retspsykiatrien.

Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.16.

Aftale om finansloven for 2020 til 1.000 flere sygeplejersker.

Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.25.
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Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til
specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler til § 16.35.01.10.

Driftsbudget, Statens Serum Institut til regional medfinansiering af styrket overvågning af infek-
tioner og smitsomme sygdomme.

Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler til § 16.55.01.70.

Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsninger i den
fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler til § 07.11.02.60.

Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til medfinansiering af tværoffentligt effektiviserings-
samarbejde.

Ad tekstanmærkning nr. 133.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 30,5 mio. kr. i

2021-2025 til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram til § 07.12.03.40. Fæl-
leskommunal digitaliseringsstrategi til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overføres
herfra til KL som tilsagn om tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler til § 16.55.01.30.

Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet til kommunal
medfinansiering af sundhed.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.25.

Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til
udbredelse af faste læger på plejecentre.
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Ad tekstanmærkning nr. 136.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre midler til § 16.55.01.70.

Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsninger i den
fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 137.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at forhøje det kommunale blok-

tilskud i 2021 med 25,9 mio. kr. fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til den kommunale service-
ramme som følge af omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver. Baggrunden
for tekstanmærkningen er, at der ikke er tilstrækkelig hjemmel i lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 329 af 24. marts 2017, til at foretage reguleringer i
kommunernes bloktilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 138.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2021 i henhold til akt.

233 af 25. juni 2020.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre 98,7 mio. kr. til det

kommunale bloktilskud til kompensation af kommunerne for at videreføre driften af Det Fælles-
kommunale Ejendomsstamregister (ESR).

Ad tekstanmærkning nr. 139.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 1,5 mio. kr. i 2021 til det

regionale bloktilskud fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler
ift. Datafordeleren.

Ad tekstanmærkning nr. 140.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 14,0 mio. kr. i 2021 til det

regionale bloktilskud fra § 16.11.01.67. Strategi for life science (nyoprettet underkonto) til strategi
for life science.

Ad tekstanmærkning nr. 141.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 1,1 mio. kr. i 2021 til det

regionale bloktilskud fra § 16.11.79.66. Reserver og budgetregulering til at styrke sundhedsvæs-
nets indsats særligt for sårbare patientgrupper under COVID-19 (teknologipakke).

Ad tekstanmærkning nr. 142.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4,0 mio. kr. i 2021 til det

regionale bloktilskud fra § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for
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Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis som
følge af tilbageførsel af kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infra-
struktur på sundhedsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 143.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 3,3 mio. kr. i 2021 til det

regionale bloktilskud fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til digitale infor-
mationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder.

Ad tekstanmærkning nr. 144.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren il at overføre 3.870,0 mio. kr. i 2021 til

det regionale bloktilskud til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering
af COVID-19 i 2020 og 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september
2021.

Ad tekstanmærkning nr. 145.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 151,0 mio. kr. i 2021 til det

regionale bloktilskud fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19
mv. uden for udgiftslofterne til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til hånd-
tering af COVID-19 i 2020 og 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. sep-
tember 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 146.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 79,8 mio. kr. i 2021 fra det

regionale bloktilskud som følge af korrektion af for højt balancetilskud for regional udvikling i
forbindelse med Aftale om regionernes økonomi 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 147.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 8,4 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte
midler ift. Datafordeleren.

Ad tekstanmærkning nr. 148.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 171,1 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud fra § 15.11.79. Reserver og Budgetregulering til udmøntning af stimuli
til oplevelsesindustrien gennem kommunerne.

Ad tekstanmærkning nr. 149.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
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Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4,1 mio. kr. i 2021 til det
kommunale bloktilskud fra § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for
Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis som
følge af tilbageførsel af kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infra-
struktur på sundhedsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 150.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansmisteren til at overføre 2,7 mio. kr. i 2021 fra det

kommunale bloktilskud til § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for
Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis til
transitionsprojekt for ny driftsleverandør for Sundhed.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 151.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 17,5 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud fra § 20.11.79.45. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om
minimumsnormeringer til styrket tilsyn ifm. Aftale om minimumsnormeringer af 5. december
2020.

Ad tekstanmærkning nr. 152.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 65,0 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til ekstraordi-
nære engangsudgifter til systemunderstøttelse i Udbetaling Danmark vedr. praksisændring på
pensionsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 153.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 8,3 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til digitale in-
formationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder.

Ad tekstanmærkning nr. 154.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 32,0 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud
fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for ud-

giftslofterne til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge.

Ad tekstanmærkning nr. 155.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 889,0 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering
af COVID-19 i 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2021.
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Ad tekstanmærkning nr. 156.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 164,5 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud fra § 35.11.07.10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af CO-
VID-19 mv. til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19.

Ad tekstanmærkning nr. 157.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 83,0 mio. kr. i 2021 til det

kommunale bloktilskud fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19
mv. til faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 i efteråret 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 158.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 320

af 29. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og boligministeren til at fordele et statsligt tilskud

på 80,0 mio. kr. i 2021 til kommunerne vedr. styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og
kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
giftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 159.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 143

af 16. december 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 499 mio. kr. i 2021 til det

regionale bloktilskud med henblik på at kompensere regionerne for udgifter relateret til pukkel-
afvikling samt styrke sygehusvæsenets robusthed i vinteren 2021 fra henholdsvis § 35.11.06 Re-
serve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne og §
35.11.07 Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

Ad tekstanmærkning nr. 258.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2021 ved akt. nr. 15

af 28. oktober 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og boligministeren til at fastsætte regler om an-

vendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af til-
skud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt til-
syn og kontrol. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af
tilskud, meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte
tilskud.
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§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 36,1 36,1 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 38,3 38,3 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 43,8 -
14.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 17,1 -
14.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... 26,7 -

International Rekruttering og Integration ............................................ 23,5 -
14.21. Fællesudgifter .................................................................................. 23,5 -

Udlændinge ............................................................................................... 16,5 -
14.31. Fællesudgifter .................................................................................. 18,7 -
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. .......................... -2,2 -

Hjemrejse og kontrol ............................................................................... 3,5 -
14.41. Fællesudgifter .................................................................................. 3,5 -

Initiativer vedrørende integration mv. .................................................. -12,9 -
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............ -6,5 -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. .................................................. -6,4 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 71,4 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 12,5 -
Finansielle poster ....................................................................................... -9,5 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 74,4 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 74,4 -



300 § 14.

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) ...B 193,6 -

 TB 6,7 -
02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet

mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .................B 3,0 -
 TB -4,4 -

75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.) .......................................................................B 2,4 -

 TB -2,4 -
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale

indkomstoverførsler ..........................................................B -38,3 -
 TB 38,3 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 21,1 -
 TB -21,1 -

14.19. Øvrige fællesudgifter
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) ..B 99,2 -

 TB 1,7 -
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

(Driftsbev.) .......................................................................B 7,8 -
 TB 25,0 -

International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter
01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

(Driftsbev.) .......................................................................B 106,4 -
 TB 23,5 -

02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.) .................B 4,5 -
 TB - -

 Udlændinge

14.31. Fællesudgifter
01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ....................................B 370,0 -

 TB 22,6 -
04. Registrering af asylansøgere mv. (Reservationsbev.) .....B 3,9 -

 TB -3,9 -

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekst-

anm. 5) (Driftsbev.) ..........................................................B 292,7 -
 TB -24,5 -

02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 5, 8 og 9) ........................................................B 321,5 -

 TB 32,9 -
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03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet
(Reservationsbev.) ............................................................B 103,9 -

 TB -10,6 -

Hjemrejse og kontrol

14.41. Fællesudgifter
01. Hjemrejsestyrelsen (Driftsbev.) .......................................B 189,6 -

 TB 2,4 -
02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) .........................................B 38,3 -

 TB - -
05. Forberedelse af hjemrejse (Reservationsbev.) .................B 23,6 0,1

 TB 1,1 -

Initiativer vedrørende integration mv.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
07. Efteruddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ......B 3,4 -

 TB -0,3 -
10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 50,7 -
 TB -6,2 -

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekst-

anm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ..................................B 2,8 -
 TB -1,7 -

04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 0,1 -
07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrierings-

ordningen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................B 7,7 -
 TB -7,7 -

08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteska-
ber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 3,5 -

 TB 3,7 -
14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm.

101) (Reservationsbev.) ...................................................B 41,4 -
 TB 2,6 -

16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bande-
kriminalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .............B 27,4 -

 TB -3,4 -





Anmærkninger

§ 14.
Udlændinge- og 
In tegrations-
ministeriet
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Indledning

Udlændinge- og Integrationsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for fi-
nansåret 2021 indeholder nettomerudgifter på i alt 36,1 mio. kr. under delloft for driftsudgifter i
forhold til bevillingerne på finansloven for 2021, og der er optaget nettomerudgifter på 38,3 mio.
kr. uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på
følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.064,9 36,1 2.101,0
 Udgifter ............................................................................ 2.300,5 36,1 2.336,6
 Indtægter .......................................................................... 235,6 - 235,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 1.179,7 - 1.179,7
 Udgifter ............................................................................ 1.180,7 - 1.180,7
 Indtægter .......................................................................... 1,0 - 1,0
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 318,4 38,3 356,7
 Udgifter ............................................................................ 318,4 38,3 356,7
Indtægtsbudget ................................................................... 10,4 - 10,4
 Udgifter ............................................................................ 0,3 - 0,3
 Indtægter .......................................................................... 10,7 - 10,7
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 40,2 36,1 -
1. Ny lovgivning .............................................................. 9,3 14,5 -
2. Aktstykker .................................................................... 9,1 28,5 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -2,8 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 24,0 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,2 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ -2,2 -2,9 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 38,3 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 38,3 -

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
På Udlændinge- og Integrationsministeriets område er der samlet indarbejdet bevillinger på

14,5 mio. kr. som følge af lov nr. 414 af 13. marts 2021 om forbud mod modtagelse af donationer
fra visse fysiske og juridiske personer, lov nr. 131 af 30. januar 2021 om sygdomsundersøgelse
af udlændinge, der skal udrejse samt lov nr. 722 af 27. april 2021 om Sprogmakkerordningen sfa.
IGU-udvidelsen.
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ad 2. Aktstykker
På Udlændinge- og Integrationsministeriets område er der samlet indarbejdet bevillinger på

28,5 mio. kr. som følge af tiltrådte aktstykker. Følgende aktstykker er indarbejdet: Udmøntning
af reserve vedr. negativ social kontrol, jf. akt. 202 af 8. april 2021, Udmøntning af reserve vedr.
Børnene Først, akt. 361 af 23. september 2021, Aftale om sommer- og erhvervspakke: Ordning
for besætningsskift, akt. 296 af 17. juni 2021, Aktstykke om bevillingsmæssig hjemmel til refu-
sion af udgifter i sager om hjemrejsestøtte, jf. akt. 84 af 9. december 2021, Dækning af udgifter
pga, stigende indkvarteringsomfang, akt 109 af 16. december 2021 samt finansiering af imple-
mentering af EU-retsakter på Schengenområdet, akt. 132 af 16. december 2021.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
På Udlændinge- og Integrationsministeriets område er der indarbejdet overførsler mellem

ministerområder på i alt -2,8 mio. kr. som følge af Aftale mellem den daværende V-regering,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om stren-
gere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udlændinge af juni 2016.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførslerne omhandler primært udmøntning af ministerområdets reserver samt overførsel

af bevilling til gennemførelse af konkrete integrationsprojekter.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Udlændinge- og Integrationsministeriets område en dispositionsbegrænsning

på i alt -1,2 mio. kr. vedr. effektivisering af indkøb mv. i 2021, jf. cirkulære om dispositionsbe-
grænsninger mv. for 2021 af 18. november 2021 samt rammekorrektion som følge af konsulent-
besparelser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-aftale.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Andre bevillingsforslag kan henføres til udmøntning af reserver og budgetreguleringer. Der

er under § 14.11.79. Reserver og budgetregulering opført en negativ budgetregulering på 33,3
mio. kr. vedrørende videreførelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter mv. Den negative
budgetregulering er udmøntet på Forslag til lov om tillægsbevilling. Der er endvidere foretaget
en nulstilling af § 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomst-
overførsler. Der er ydermere indarbejdet overførsler til Justitsministeriet fra Udlændinge- og In-
tegrationsministeriet, jf. BV. 3.3.2.

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

Nettotal ...................................................................................... 2.064,9 36,1 2.101,0
Udgift ......................................................................................... 2.300,5 36,1 2.336,6
Indtægt ....................................................................................... 235,6 - 235,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 327,1 5,5 332,6
14.11. Centralstyrelsen .............................................................. 220,1 -21,2 198,9
14.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 107,0 26,7 133,7

International Rekruttering og Integration ........................... 110,9 23,5 134,4
14.21. Fællesudgifter ................................................................. 110,9 23,5 134,4

Udlændinge .............................................................................. 1.118,2 16,5 1.134,7
14.31. Fællesudgifter ................................................................. 400,1 18,7 418,8
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ......... 718,1 -2,2 715,9
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Hjemrejse og kontrol .............................................................. 267,4 3,5 270,9
14.41. Fællesudgifter ................................................................. 267,4 3,5 270,9

Initiativer vedrørende integration mv. ................................. 163,6 -12,9 150,7
14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv. ................... 1,7 - 1,7
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet
 mv. .................................................................................. 63,4 -6,5 56,9
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering ........... - - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ................................. 98,5 -6,4 92,1

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 77,7 - 77,7
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. ................... 77,7 - 77,7
14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. .............................. - - -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 1.179,7 - 1.179,7
Udgift ......................................................................................... 1.180,7 - 1.180,7
Indtægt ....................................................................................... 1,0 - 1,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - - -
14.11. Centralstyrelsen .............................................................. - - -

Udlændinge .............................................................................. 51,6 - 51,6
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ......... 51,6 - 51,6

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 1.128,1 - 1.128,1
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. ................... 1.118,5 - 1.118,5
14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. .............................. 9,6 - 9,6

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 318,4 38,3 356,7
Udgift ......................................................................................... 318,4 38,3 356,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... -38,3 38,3 -
14.11. Centralstyrelsen .............................................................. -38,3 38,3 -

Initiativer vedrørende integration mv. ................................. - - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ................................. - - -

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 356,7 - 356,7
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. ................... 356,7 - 356,7

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 10,4 - 10,4
Udgift ......................................................................................... 0,3 - 0,3
Indtægt ....................................................................................... 10,7 - 10,7

Specifikation af nettotal:

International Rekruttering og Integration ........................... 10,4 - 10,4
14.21. Fællesudgifter ................................................................. 10,4 - 10,4
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 3.552,6 74,4 3.627,0
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 3.552,6 74,4 3.627,0
 Udgift ..................................................................................... 3.799,9 74,4 3.874,3
 Indtægt ................................................................................... 247,3 - 247,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.971,2 71,4 2.042,6
 Indtægt ................................................................................... 197,1 - 197,1
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 42,2 - 42,2
 Indtægt ................................................................................... 39,5 - 39,5
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 1.761,6 12,5 1.774,1
 Indtægt ................................................................................... 10,7 - 10,7
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 24,9 -9,5 15,4

Indtægt ................................................................................... - - -
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Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 193,6 6,7 200,3
Indtægt ............................................................................... 21,3 - 21,3
Udgift ................................................................................. 214,9 6,7 221,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,6 6,7 -

1. Ny lovgivning  
Merbevilling, jf. lov nr. L81 af 9. marts 2021 vedr.
forbud mod modtagelse af donationer ........................ 0,6 0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. monitorering på asylområdet. .................. 2,4 3,6 -
Overførsel fra § 14.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. understøttelse af departementets opga-
ver ................................................................................. 1,6 2,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5
og 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,0 -4,4 -1,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 14.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. udmøntning af budgetregulering vedr.
videreførelse af indsatsen mod æresrelaterede kon-
flikter mv. ..................................................................... - -4,4 -
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14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2,4 -2,4 -
Udgift ................................................................................. 2,4 -2,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -1,6 -2,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. administrationsbi-
drag fra satspuljeprojekter ........................................... -1,6 -2,4 -

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstover-
førsler

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -38,3 38,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 38,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve vedr. kommunale indkomsto-

 verførsler ...................................................................... - 38,3 -

14.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 21,1 -21,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -21,1 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af reserve vedr. negativ social kontrol,
jf. akt. 202 af 8. april 2021 ......................................... - -10,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed til finansiering af udgifter, jf. Af-
tale om strengere kontrol med udlændinge på tålt
ophold og kriminelle udlændinge af juni 2016 .......... - -2,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. monitorering på asylområdet ............................. - -6,7 -
Overførsel til § 14.11.01 Departementet vedr. moni-
torering på asylområdet ............................................... - -3,6 -
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Overførsel til § 14.11.01. Departementet vedr. un-
derstøttelse departementets opgavevaretagelse ........... - -2,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 14.11.02. Evaluering, analyse og
styrkelse af integrationsområdet vedr. udmøntning
af budgetregulering vedr. videreførelse af indsatsen
mod æresrelaterede konflikter mv. .............................. - 4,4 -
Udmøntning af budgetregulering vedr. videreførelse
af indsatsen mod æresrelaterede konflikter mv. ......... - - -

14.19. Øvrige fællesudgifter

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 99,2 1,7 100,9
Indtægt ............................................................................... 28,9 - 28,9
Udgift ................................................................................. 128,1 1,7 129,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,7 -

1. Ny lovgivning  
Merbevilling, jf. lov nr. 414 af 13. marts 2021 om
forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysi-
ske og juridiske personer ............................................. - 1,9 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -

14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,8 25,0 32,8
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 7,9 25,0 32,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 5,0 25,0 -

2. Aktstykker  
Merbevilling, jf. akt. 132 af 16. december 2021 til
finansiering af implementering af EU-retsakter på

 Schengenområdet ......................................................... 5,0 25,0 -
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International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 106,4 23,5 129,9
Indtægt ............................................................................... 112,1 - 112,1
Udgift ................................................................................. 218,5 23,5 242,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 19,8 23,5 -

1. Ny lovgivning  
Merbevilling, jf. lov nr. 722 af 27. april 2021 vedr.
Sprogmakkerordningen sfa. IGU-udvidelsen .............. 0,3 0,3 -

2. Aktstykker  
Merbevilling, jf. akt. 202 af 8. april 2021 vedr. ud-
møntning af reserve vedr. negativ social kontrol ....... - 0,9 -
Merbevilling, jf. akt. 361 af 23. september 2021
vedr. udmøntning af reserve vedr. Børnene Først ...... 1,0 1,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.62.10. Integration gennem be-
skæftigelse vedr. evaluering af initiativet af Flere
kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse ...... 0,6 0,8 -
Overførsel fra § 14.69.01. Tilskud vedrørende ind-
vandrere og flygtninge vedr. leder- og praktikernet-
værk om integration og opløsning af religiøse ægte-
skaber ........................................................................... 0,2 0,2 -
Overførsel fra § 14.69.07. Styrket informationsinds-
ats i forhold til repatrieringsordningen vedr. styrkel-
se af repatrieringsindsatsen .......................................... 1,7 2,3 -
Overførsel fra § 14.62.10. Integration gennem be-
skæftigelse vedr. Integrations- og beskæftigelsesam-
bassadører ..................................................................... 1,9 2,5 -
Overførsel fra § 14.69.07. Styrket informationsinds-
ats i forhold til repatrieringsordningen vedr. repatri-
eringskoordinatorerne .................................................. 0,6 0,8 -
Overførsel fra § 14.62.10. Integration gennem be-
skæftigelse vedr. kvindeprojektet ................................ 2,2 2,9 -
Overførsel fra § 14.69.16. Forebyggelse af rekrutte-
ring af børn og unge til bandekriminalitet vedr.
bande task force ........................................................... 2,3 3,4 -
Overførsel fra § 14.11.75. Reserver og budgetregu-
lering vedr. administrationsbidrag fra satspuljepro-
jekter ............................................................................. 1,6 2,4 -
Overførsel fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. udlændingeekspeditioner .................................... 1,6 2,4 -
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Overførsel fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. overdragelse af sager vedr. udtalelser til an-
klagemyndigheden - EU-sager .................................... 0,5 0,6 -
Overførsel fra § 14.69.01. Tilskud vedrørende ind-
vandrere og flygtninge vedr. Traumeprojektet ........... 1,1 1,5 -
Overførsel fra § 14.41.02. Flygtningenævnet vedr.
konvertering af lønsum ................................................ 3,0 - -
Overførsel fra §14.62.07. Efteruddannelsepulje
vedr. administration af efteruddannelsespuljen ........... 0,3 0,3 -
Overførsel fra §14.69.04. Opkvalificering af kom-
muner mv. vedr. administration af jobcenterpakken .. 0,9 0,9 -
Overførsel fra § 14.69.07. Styrkelse af repatri-
eringsindsatsen vedr. overdragelse af opgaver på re-
patrieringsområdet ........................................................ 3,1 4,6 -
Overførsel til § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen vedr.
overdragelse af opgaver på repatrieringsområdet ....... -3,1 -4,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 4,5 - 4,5
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 4,5 - 4,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,0 - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra §14.41.02. Flygtningenævnet vedr.
konvertering til lønsum ................................................ 2,0 - -
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Udlændinge

14.31. Fællesudgifter

14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 370,0 22,6 392,6
Indtægt ............................................................................... 72,5 - 72,5
Udgift ................................................................................. 442,5 22,6 465,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 13,9 22,6 -

1. Ny lovgivning  
Merbevilling, jf. lov nr. 414 af 13. marts 2021 om
forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysi-
ske og juridiske personer ............................................. 8,4 10,4 -

2. Aktstykker  
Merbevilling, jf. akt. 202 af 8. april 2021 vedr. ud-
møntning af reserve vedr. negativ social kontrol ....... 0,3 0,3 -
Merbevilling, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 vedr. Af-
tale om sommer- og erhvervspakke: Ordning for
besætningsskift ............................................................. 2,0 2,5 -
Merbevilling, jf. akt. 361 af 23. september 2021
vedr. udmøntning af reserve vedr. Børnene Først ...... 0,8 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.32.03. Øvrige initiativer på ind-
kvarteringsområdet vedr. finansiering af viceværter
på Sjælsmark ................................................................ - 1,1 -
Overførsel fra § 14.32.01. Drift og tilpasning af
indkvarteringssystemet vedr. finansiering af vice-
værter på Sandholm ..................................................... - 1,1 -
Overførsel fra § 14.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. monitoreringspuljen ................................. 5,1 6,7 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. udlændingeekspe-
ditioner ......................................................................... -1,6 -2,4 -
Overførsel fra § 14.31.04. Registrering af asylansø-
gere mv. vedr. registrering af asylansøgere mv. ........ - 3,9 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. overdragelse af
sager vedr. udtalelser til anklagemyndigheden - EU-
sager ............................................................................. -0,5 -0,6 -
Overførsel fra § 14.41.01 Hjemrejsestyrelsen vedr.
koncernstatistik ............................................................ 1,1 1,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af statens indkøb mv. ......................... - -0,3 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,3 -
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9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale lo-
kale anklagemyndighed, jf. BV. 3.3.2. ....................... -1,7 -2,2 -

14.31.04. Registrering af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)

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

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. registrering af asylansøgere mv. ........................ - -3,9 -

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 292,7 -24,5 268,2
Indtægt ............................................................................... 0,3 - 0,3
Udgift ................................................................................. 293,0 -24,5 268,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -24,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 14.32.02. Indkvartering og under-
hold af asylansøgere m.fl., jf. akt. 109 af 16. de-
cember 2021 vedr. dækning af udgifter pga. stigen-
de indkvarteringsomfang ............................................. - -32,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. finansiering af viceværter på Sandholm ............ - -1,1 -
Overførsel fra § 14.32.03. Øvrige initiativer på ind-
kvarteringsområdet vedr. finansiering af renter og
afskrivninger i relation til Sjælsmark .......................... - 9,5 -
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14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 321,5 32,9 354,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 32,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 14.32.01. Drift og tilpasning af
indkvarteringssystemet, jf. akt. 109 af 16. december
2021 vedr. dækning af udgifter pga. stigende ind-

 kvarteringsomfang ........................................................ - 32,9 -

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 103,9 -10,6 93,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. finansiering af viceværter på Sjælsmark ........... - -1,1 -
Overførsel til § 14.32.01. Drift og tilpasning af ind-
kvarterinsgssystemet vedr. finansiering af renter og
afskrivninger i relation til Sjælsmark .......................... - -9,5 -
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Hjemrejse og kontrol

14.41. Fællesudgifter

14.41.01. Hjemrejsestyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 189,6 2,4 192,0
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 189,6 2,4 192,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,5 2,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.31.01 Udlændingestyrelsen vedr.
koncernstatistik ............................................................ -1,1 -1,4 -
Overførsel fra § 14.21.01. Styrelsen for Internatio-
nal Rekruttering og Integration vedr. overdragelse
af opgaver på repatrieringsområdet ............................. 3,1 4,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale lo-
kale anklagemyndighed, jf. BV. 3.3.2. ....................... -0,5 -0,7 -

14.41.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 38,3 - 38,3
Udgift ................................................................................. 38,3 - 38,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -5,0 - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. konvertering af
lønsum .......................................................................... -3,0 - -
Overførsel til § 14.21.02. Udvikling af prøver i
dansk mv. vedr. konvertering af lønsum .................... -2,0 - -
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14.41.05. Forberedelse af hjemrejse (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 23,6 1,1 24,7
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,1 -

1. Ny lovgivning  
Merbevilling, jf. lov nr. 131 af 30. januar 2021
vedr. sygdomsundersøgelse af udlændinge, der skal

 udrejse .......................................................................... - 1,1 -
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Initiativer vedrørende integration mv.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.

14.62.07. Efteruddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,4 -0,3 3,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. administration af

 efteruddannelsespuljen. ................................................ - -0,3 -

14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 50,7 -6,2 44,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -6,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. evaluering af initi-
ativet af Flere kvinder med indvandrerbaggrund ....... - -0,8 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. Integrations- og

 beskæftigelsesambassadører ........................................ - -2,5 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. evaluering af initi-
ativet af Flere kvinder med indvandrerbaggrund ....... - -2,9 -
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14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,8 -1,7 1,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. leder- og prakti-
kernetværk om integration og opløsning af religiøse

 ægteskaber .................................................................... - -0,2 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. Traumeprojektet .... - -1,5 -

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,1 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,1 -

2. Aktstykker  
Merbevilling, jf. akt. 202 af 8. april 2021 vedr. ud-
møntning af reserve vedr. negativ social kontrol ....... - 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. administration af

 jobcenterpakken ........................................................... - -0,9 -
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14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)

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

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. styrkelse af repa-

 trieringsindsatsen .......................................................... - -0,8 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. repatrieringskoor-

 dinatorerne .................................................................... - -2,3 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. overdragelse af
opgaver på repatrieringsområdet ................................. - -4,3 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. overdragelse af
opgaver på repatrieringsområdet ................................. - -0,3 -

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre al-
vorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,5 3,7 7,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,7 -

2. Aktstykker  
Merbevilling, jf. akt. 202 af 8. april 2021 vedr. ud-
møntning af reserve vedr. negativ social kontrol

 mv. ................................................................................ - 3,7 -
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14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 41,4 2,6 44,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,6 -

2. Aktstykker  
Merbevilling, jf. akt. 202 af 8. april 2021 vedr. ud-
møntning af reserve vedr. negativ social kontrol

 mv. ................................................................................ - 2,6 -

14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 27,4 -3,4 24,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. bande task force .... - -3,4 -
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§ 15. Social- og Ældreministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 459,5 114,7 -344,8
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -236.097,5 -236.527,9 -430,4

Fællesudgifter ........................................................................................... -868,8 -344,8
15.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -865,4 -345,6
15.12. Familieret mv. ................................................................................. -3,4 0,8

Børn og unge ............................................................................................. 13,1 -
15.26. Udsatte børn og unge ..................................................................... 13,1 -

Borgere med handicap ............................................................................. -4,7 -
15.64. Borgere med handicap .................................................................... -4,7 -

Udsatte voksne og civilsamfund ............................................................. -60,7 -
15.71. Civilsamfund ................................................................................... -38,4 -
15.75. Udsatte voksne ................................................................................ -22,3 -

Ældre og demens ...................................................................................... 1.150,7 -
15.85. Ældre ............................................................................................... 1.110,9 -
15.86. Indsatser vedr. demens ................................................................... 39,8 -

Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... -236.642,8 -430,4
15.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... -208.463,3 -430,4
15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-
 afgift ................................................................................................ -28.179,5 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. -702,9 -278,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 0,9 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... -235.706,7 -497,1
Finansielle poster ....................................................................................... -4,5 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. -236.413,2 -775,2
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 394,8 394,8
Bevilling i alt ............................................................................................. -236.018,4 -380,4
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B. Bevillinger.
 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.) .......B 201,8 -

 TB -26,1 -
03. Benchmarkingenheden (Driftsbev.) .................................B 7,4 -

 TB -7,4 -
04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter

for Velfærd (Driftsbev.) ...................................................B 61,1 -
 TB -61,1 -

08. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ............................................................B 30,0 -

 TB -30,0 -
11. Administration af ældreområdet (Driftsbev.) ..................B - -

 TB 83,3 -
18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.) ............B 273,6 -

 TB -273,6 -
21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ...............................................B 299,7 -

 TB 6,0 -
26. CPR-administration (Statsvirksomhed) ............................B 23,2 -

 TB -23,2 -
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) ..............................................B 302,1 -

 TB 8,0 -
31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.) .................B 246,7 -

 TB 10,3 -
40. Tiltag som følge af COVID-19 (Reservationsbev.) ........B - -

 TB 1,5 -
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem

(Lovbunden) ......................................................................B - -
 TB 6,9 -

44. Facilitering af partnerskaber på socialområdet (tekst-
anm. 111 og 112) (Reservationsbev.) ..............................B 1,0 -

 TB 264,7 50,0
45. Partistøtte (Lovbunden) ....................................................B 123,3 -

 TB -123,3 -
46. Valgbusser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..............B 5,0 -

 TB -5,0 -
74. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ........B - -

 TB 1,0 -
79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 106) ...............B 306,5 -

 TB -301,8 -

15.12. Familieret mv.
01. Familieretshuset (Driftsbev.) ............................................B 520,2 -

 TB -2,5 -
06. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .........B 5,0 -

 TB -1,7 -
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Børn og unge

15.26. Udsatte børn og unge
31. Etablering af rettighedsskoler (tekstanm. 113)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 13,1 -

Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap
53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ............................................................B 46,0 -
 TB -10,3 -

66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.) ............................B 5,9 -
 TB 5,6 -

Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund
08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 3,0 -
 TB -2,8 -

10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets
indsatser for udsatte og sårbare borgere (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ...................................................B 250,0 -

 TB -30,0 -
66. Frivilligrådet (Driftsbev.) .................................................B 7,2 -

 TB -5,6 -

15.75. Udsatte voksne
24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksu-

elle overgreb i barndommen og ungdommen (tekstanm.
111) (Reservationsbev.) ...................................................B 13,5 -

 TB -11,5 -
32. Kvindekrisecentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...B 11,9 -

 TB -9,9 -
46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekst-

anm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ..................................B 36,8 -
 TB -10,0 -

63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle
overgreb (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..................B 27,1 -

 TB 4,7 -
68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ............................................................B 12,4 -
 TB 2,0 -

73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 99,0 -

 TB 2,4 -
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Ældre og demens

15.85. Ældre
21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (Reservationsbev.) .B - -

 TB 4,8 -
23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere

skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 16,3 -
26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for un-

derernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 3,7 -
49. Tilskud sfa. Handlingsplan (tekstanm. 113)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 2,4 -

50. Bedre bemanding i ældreplejen (Reservationsbev.) ........B - -
 TB 515,7 -

52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 4,0 -
53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (Reservationsbev.) ..B - -

 TB 4,9 -
55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med

komplicerede sorgreaktioner (Reservationsbev.) .............B - -
 TB 1,3 -

59. Implementerings- og læringsforløb til at forebygge og
håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 6,8 -
65. Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (tekst-

anm. 115) (Reservationsbev.) ..........................................B - -
 TB 425,0 -

69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 123,5 -
73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD)

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

78. Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensom-
hed under COVID-19 (Reservationsbev.) .......................B - -

 TB 0,5 -

15.86. Indsatser vedr. demens
06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige

rum (demensbadge) (Reservationsbev.) ...........................B - -
 TB 1,0 -

08. Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsy-
kotisk medicin (Reservationsbev.) ...................................B - -

 TB 11,7 -
09. Rådgivnings- og aktivitetscentre (Reservationsbev.) ......B - -

 TB 17,1 -
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11. Bedre og mere fleksible aflastningstilbud
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 10,0 -

Tilskud til kommuner mv.

15.91. Tilskud til kommuner
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 136, 176, 178,

180, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 og 208)
(Lovbunden) ......................................................................B 105.268,1 -

 TB -105.268,1 -
11. Kommunerne (tekstanm. 137, 156, 157, 159, 162, 163,

251, 252, 253, 254, 255, 256 og 257) (Lovbunden) .......B 91.385,9 197,2
 TB -91.385,9 -197,2

12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 142, 143, 145
og 149) (Lovbunden) ........................................................B 11.694,4 -

 TB -11.694,4 -
19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelo-

vens skatteloft (Lovbunden) .............................................B - 233,2
 TB - -233,2

30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ............................................................B 2,1 -

 TB -2,1 -
31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbe-

fordring til og fra visse øer (Reservationsbev.) ..............B 99,5 -
 TB -99,5 -

33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kom-
munale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ............................................................B 13,3 -

 TB -13,3 -

15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-
afgift
01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til

merværdiafgift (Lovbunden) ............................................B 28.179,5 -
 TB -28.179,5 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 112. ad 15.11.44.22.
I forbindelse med indgåelse af partnerskaber mv. har Socialstyrelsen mulighed for at modtage

medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksom-
heder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf samt at afholde administrationsudgifter
til styrelsens opgaver vedr. sekretariatsbetjening af partnerskaber og udmøntning af midler heraf.
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Nr. 113. ad 15.26.31. og 15.85.49.
Social- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,

herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social-
og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om til-
skud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Social- og ældreministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrel-
sen.

Nr. 115. ad 15.85.65.
Social- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,

herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og ren-ter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social-
og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om til-
skud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Social- og Ældreministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrel-
sen.



Anmærkninger

§ 15.
Social- og 
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Indledning

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 4.657,4 459,5 5.116,9
 Udgifter ............................................................................ 5.333,7 114,7 5.448,4
 Indtægter .......................................................................... 676,3 -344,8 331,5
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 1.293,8 - 1.293,8
 Udgifter ............................................................................ 1.293,8 - 1.293,8
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 239.833,2 -236.097,5 3.735,7
 Udgifter ............................................................................ 240.263,6 -236.527,9 3.735,7
 Indtægter .......................................................................... 430,4 -430,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. -289,7 114,7 -344,8
2. Aktstykker .................................................................... 12,1 -55,9 50,0
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 14,5 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -303,2 159,5 -395,6
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 0,2 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,2 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 6,9 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 1,2 -9,1 0,8

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -236.527,9 -430,4
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -236.527,9 -430,4

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der optages på Social- og Ældreministeriets område en udgiftsneutralt hjemmel som følge

af ny lovgivning i 2021:
Der optages 3,0 mio. kr. i udgifter og indtægter på § 15.11.21. Ankestyrelsen, som følge af

ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og forskellige
andre love, jf. lov nr. 465 af 20. marts 2021.

ad 2. Aktstykker
Der afgives på Social- og Ældreministeriets område i alt 55,9 mio. kr. som følge af aktstykker

tiltrådt af Finansudvalget i 2021:
Akt. 138 af 12. januar 2021 vedrørende bevilling til forlængelse af de målrettede kompen-

sationsordninger og justeringer af de generelle kompensationsordninger.
Akt. 160 af 4. februar 2021 vedrørende bevilling til organisationer til støtte for personer som

er særligt hårdt ramt af COVID-19-restritkioner.
Akt. 176 af 11. marts 2021 vedrørende udmøntning af en ansøgningspulje til frivillige sociale

organisationer, der driver genbrugsbutikker, samt socialøkonomiske virksomheder.
Akt. 177 af 11. februar 2021 vedrørende finansiering af forligsomkostninger vedrørende

retssagen anlagt af 17 tidligere anbragte på drenge- og lærlingehjemmet Godhavn.
Akt. 182 af 18. marts 2021 vedrørende nødhjælpspladser på mandekrisecentre til mænd udsat

for vold i nære relationer.
Akt. 192 af 22. april 2021 vedrørende kompensation af Hjørring Kommune for i god tro at

have iværksat en målrettet indsats for at forebygge ensomhed som følge af Aftale om kompen-
sation til nordjyske erhvervs- kultur- og idrætsliv samt udsatte borgere af 20. november 2020.
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Akt. 203 af 8. april 2021 vedrørende bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel på ældreområ-
det.

Akt. 208 af 8. april 2021 vedrørende forlængelse af anvendelsesperioder.
Akt. 293 af 17. juni 2021 vedrørende udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien og

kommunerne.
Akt. 313 af 24. juni 2021 vedrørende handleplan til styrket indsats til voksne med senfølger

efter seksuelle overgreb i barndommen.
Akt. 314 af 24. juni 2021 vedrørende udmøntning af midlerne afsat til 'Det gode ældreliv'.
Akt. 315 af 24. juni 2021 vedrørende udmøntningsmodel for 'Flere hænder og højere faglig-

hed i ældreplejen'.
Akt. 316 af 24. juni 2021 vedrørende facilitering af partnerskaber på socialområdet som følge

af Aftale om sommer- og erhvervspakke mv.
Akt. 320 af 29. juni 2021 vedrørende overførsel til det kommunale bloktilskud.
Akt. 351 af 23. september 2021 vedrørende udmøntning af 'Flere hænder og højere faglighed

i ældreplejen'.
Akt. 355 af 16. september 2021 vedrørende IT-tilpasninger af Tilbudsportalen.
Akt. 361 af 23. september 2021 vedrørende udmøntning af initiativer som følge af Aftale om

Børnene Først.
Akt. 11 af 7. oktober 2021 vedrørende udmøntning af initiativer som følger af Nationalt ini-

tiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19.
Akt. 17 af 7. oktober 2021 vedrørende finansiering af forligsomkostninger vedrørende 2

retssager anlagt af 29 tidligere anbragte på drenge- og lærlingehjemmet Godhavn.
Akt. 18 af 1. november 2021 vedrørende flytning af kommunalt frasagte midler til Pulje til

faste teams i ældreplejen.
Akt. 49 af 2. december 2021 vedrørende finansiering af undersøgelse af baggrunden for

COVID-19-udbrud og -dødsfald på plejehjem og i hjemmeplejen i Danmark i 2020-2021.
Akt. 89 af 9. december 2021 vedrørende dækning af VISO's forventede merforbrug i 2021.
Akt. 125 af 17. december 2021 vedrørende kompensation af Ankestyrelsen for meropgaver

som følge af ny lovgivning og med henblik på at sikre, at Ankestyrelsen kan håndtere udsving i
finansieringen fra gebyrfinansierede aktiviteter.

Akt. 161 af 16. december 2021 vedrørende bevilling til, at civilsamfundsorganisationer kan
igangsætte initiativer for ældre med et særligt fokus på ældre uden pårørende, i lyset af det sti-
gende COVID-19 smittetal.

Akt. 162 af 16. december 2021 vedrørende Folkekirken Vesterbros drift af nødovernatning i
Mariakirken.

Akt. 163 af 16. december 2021 vedrørende bevilling til, at civilsamfundet kan forstærke
indsatsen for vaccineoptaget blandt ældre og udsatte borgere.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der optages på Social- og Ældreministeriets område udgifter for 14,5 mio. kr. vedrørende

anvendelsen af de allerede afsatte midler til de målrettede og generelle kompensationsordninger:
Akt. 164 af 25. februar 2021 vedrørende bevillingsmæssig hjemmel til brug af midler til

kompensation i omstillingsperiode.
Akt. 145 af 21. januar 2021 vedrørende adgang til at optage eventuelle merudgifter direkte

på forslag til tillægsbevillingslov for 2021 under § 15.11.74. til udbetaling af lønkompensation.
Akt. 229 af 29. april 2021 vedrørende bevillingsmæssig hjemmel til udbetaling af lønkom-

pensation.
Akt. 264 af 3. juni 2021 vedrørende bevillingsmæssig hjemmel til udbetaling af lønkompen-

sation.
Akt. 363 af 23. september 2021 vedrørende hjemmel til anvendelse af allerede afsatte midler

til dækning af revisorudgifter.
Akt. 275 af 3. juni 2021 vedrørende hjemmel til anvendelse af allerede afsatte midler til

dækning af udgifter forbundet med justeringer af kompensationsordningerne.
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ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der afgives på Social- og Ældreministeriets område i alt 235.609,9 mio. kr. som følge af

overførsler mellem ministerområder:
Der afgives samlet 236.875,5 mio. kr. i ressortoverførsel til Indenrigs- og Boligministeriet

og overførsel fra § 15. Social- og Ældreministeriet til § 16. Sundhedsministeriet for varetagelse
af opgaver på ældreområdet af Sundhedsministeriet på vegne af Social- og Ældreministeriet, som
følge af kongelig resolution af 21. januar 2021.Der optages 0,2 mio. kr. på § 15.11.30 Social-
styrelsen fra Justitsministeriet, som følge af aftale om styrket stalkingindsats d. 23. august 2021.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der optages på Social- og Ældreministeriets område en række udgiftsneutrale bevillingsflyt-

ninger mellem hovedkonti:
Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.11.01. De-

partementet vedrørende midler til regelforenkling mv.
Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.11.01. De-

partementet til finansiering af aktiviteter vedr. data.
Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 15.11.01. Departementet til § 15.11.79. Reserver og bud-

getregulering ifm. finansiering af etablering af et register for data om børn med handicap.
Der overføres 2,3 mio.kr. fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 15.11.01. Departementet ved-

rørende en trivselsundersøgelse.
Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 15.12.01. Familieretshuset til § 15.11.01. Departementet

vedrørende evaluering af det familieretlige system.
Der overføres 0,3 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.11.21. An-

kestyrelsen vedrørende finansiering af stigning i honorar til menige medlemmer af Psykolog-
nævnet.

Der overføres 5,6 mio. kr. fra § 15.71.66. Frivilligrådet til § 15.64.66. Det Centrale Handi-
capråd vedrørende lønsum til Fællessekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Social- og Ældreministeriets område dispositionsbegrænsninger på i alt 1,2

mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2021 af 18. november 2021 samt
af 1. december 2021.

ad 8. Direkte efterbevilling
Der optages på Social- og Ældreministeriets område 6,9 mio. kr. i udgifter som direkte ef-

terbevilling:
Der modtages på § 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem en udgift på
6,9 mio. kr. som modbevægelse til udgift fra kommunernes berigtigelser af refusion.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der afgives på Social- og Ældreministeriets område 9,1 mio. kr. som andre bevillingsforslag,

der primært vedrører nulstilling af det kommunale lov- og cirkulæreprogram på 12,1 mio. kr. på
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering.
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 4.657,4 459,5 5.116,9
Udgift ......................................................................................... 5.333,7 114,7 5.448,4
Indtægt ....................................................................................... 676,3 -344,8 331,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 2.447,3 -524,0 1.923,3
15.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.883,3 -519,8 1.363,5
15.12. Familieret mv. ................................................................ 564,0 -4,2 559,8

Børn og unge ........................................................................... 317,9 13,1 331,0
15.25. Dagtilbud ........................................................................ - - -
15.26. Udsatte børn og unge .................................................... 317,9 13,1 331,0

Borgere med handicap ........................................................... 141,5 -4,7 136,8
15.64. Borgere med handicap ................................................... 141,5 -4,7 136,8

Udsatte voksne og civilsamfund ............................................ 1.635,8 -60,7 1.575,1
15.71. Civilsamfund .................................................................. 394,1 -38,4 355,7
15.72. Forsorgshjem .................................................................. 885,9 - 885,9
15.75. Udsatte voksne ............................................................... 355,8 -22,3 333,5

Ældre og demens ..................................................................... - 1.150,7 1.150,7
15.85. Ældre .............................................................................. - 1.110,9 1.110,9
15.86. Indsatser vedr. demens .................................................. - 39,8 39,8

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 114,9 -114,9 -
15.91. Tilskud til kommuner .................................................... 114,9 -114,9 -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 1.293,8 - 1.293,8
Udgift ......................................................................................... 1.293,8 - 1.293,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 6,5 - 6,5
15.11. Centralstyrelsen .............................................................. 6,5 - 6,5

Børn og unge ........................................................................... 287,3 - 287,3
15.26. Udsatte børn og unge .................................................... 287,3 - 287,3

Borgere med handicap ........................................................... 1.000,0 - 1.000,0
15.64. Borgere med handicap ................................................... 1.000,0 - 1.000,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 239.833,2 -236.097,5 3.735,7
Udgift ......................................................................................... 240.263,6 -236.527,9 3.735,7
Indtægt ....................................................................................... 430,4 -430,4 -

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 3.733,2 - 3.733,2
15.11. Centralstyrelsen .............................................................. 3.733,2 - 3.733,2

Udsatte voksne og civilsamfund ............................................ 2,5 - 2,5
15.72. Forsorgshjem .................................................................. 2,5 - 2,5
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Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 236.097,5 -236.097,5 -
15.91. Tilskud til kommuner .................................................... 207.918,0 -207.918,0 -
15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til
 merværdiafgift ................................................................ 28.179,5 -28.179,5 -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 245.784,4 -235.638,0 10.146,4
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 245.784,4 -235.638,0 10.146,4
 Udgift ..................................................................................... 246.891,1 -236.413,2 10.477,9
 Indtægt ................................................................................... 1.106,7 -775,2 331,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 2.584,5 -702,9 1.881,6
 Indtægt ................................................................................... 458,3 -278,1 180,2
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 92,6 0,9 93,5
 Indtægt ................................................................................... 90,5 - 90,5
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 244.204,1 -235.706,7 8.497,4
 Indtægt ................................................................................... 557,9 -497,1 60,8
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 9,9 -4,5 5,4

Indtægt ................................................................................... - - -
Kapitalposter:

Udgift ..................................................................................... - - -
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Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 201,8 -26,1 175,7
Indtægt ............................................................................... 9,4 - 9,4
Udgift ................................................................................. 211,2 -26,1 185,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -41,1 -26,1 -

2. Aktstykker  
Kompensation til Godhavnsdrengene, jf. akt. 177 af
11. februar 2021 ........................................................... - 5,4 -
Finansiering af forligsomkostninger vedr. 2 retssa-
ger anlagt af 29 tidligere anbragte på Godhavn, jf.
akt. 17 af 7. oktober 2021 ........................................... - 9,3 -
Undersøgelse af baggrunden for COVID-19-udbrud
og dødsfald, jf. akt 49. af 2. december 2021 ............. 1,0 6,7 -
Bevilling vedr. udmøntning af initiativer sfa. Aftale
om Børnene Først, jf. akt. 361 af 23. september

 2021 .............................................................................. - 2,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.11.01.25., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... -2,2 -8,1 -
Ressortoverførsel til § 13.11.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... -51,8 -63,1 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... 7,0 9,8 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... 2,1 2,7 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.12.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... 0,5 0,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 15.11.79.20. vedr. regel-
forenkling mv. .............................................................. - 2,0 -
Overførsel af midler fra § 15.11.79.10. til finansi-
ering af aktiviteter vedr. data ...................................... - 1,0 -
Overførsel af midler til § 15.11.79.20 ifm. finansi-
ering af etablering af et register for data om børn
med handicap ............................................................... - -0,2 -
Flyt af midler fra § 15.11.30.10. til trivselsundersø-

 gelse .............................................................................. - 2,3 -
Overførsel af midler fra § 15.12.01. vedr. evalu-
ering af det familieretlige system ................................ 1,3 2,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
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Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Bevilling vedr. udgifter til evaluering af velfærdsaf-
taler i 2021, jf. BV 3.3.2 ............................................. 1,0 1,5 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,9 0,5 4,4
Overført overskud .............................................................. 42,6 - 42,6
Egenkapital i alt ................................................................. 46,5 0,5 47,0

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

Låneramme ........................................................................ 25,8 - 25,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 5,0 - 5,0

15.11.03. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,4 -7,4 -
Udgift ................................................................................. 7,4 -7,4 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -5,2 -7,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.11.03.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ -5,2 -7,4 -
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15.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Drifts-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 61,1 -61,1 -
Indtægt ............................................................................... 142,8 -142,8 -
Udgift ................................................................................. 203,9 -203,9 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -47,7 -203,9 -142,8

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.11.04.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ -33,2 -47,1 -6,1
Ressortoverførsel til § 13.11.04.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ -7,1 -9,1 -
Ressortoverførsel til § 13.11.04.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ -4,8 -6,8 -
Ressortoverførsel til § 13.11.04.35., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ -0,7 -1,0 -
Ressortoverførsel til § 13.11.04.36., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ -0,6 -1,2 -
Ressortoverførsel til § 13.11.04.37., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ -0,5 -0,8 -
Ressortoverførsel til § 13.11.04.38., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ -0,8 -1,2 -
Ressortoverførsel til § 13.11.04.90., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -87,2 -87,2
Ressortoverførsel til § 13.11.04.95., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -49,5 -49,5

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 6,9 -6,9 -
Overført overskud .............................................................. 6,3 -6,3 -
Egenkapital i alt ................................................................. 13,2 -13,2 -

Langfristet gæld primo ...................................................... 1,7 -1,7 -
+ anskaffelser .................................................................... 1,2 -1,2 -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... 1,2 -1,2 -
Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,7 -1,7 -

Låneramme ........................................................................ 14,4 -14,4 -
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 11,8 11,8 -
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15.11.08. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 30,0 -30,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -30,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.51.03.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -30,0 -

15.11.11. Administration af ældreområdet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 83,3 83,3
Udgift ................................................................................. - 83,3 83,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 83,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel af administrationsudgifter til §
16.11.11.10. vedr. styrkelse af demensvenlige sam-
fund, jf. akt. 351 af 23. september 2021 .................... - 0,2 -
Overførsel af administrationsudgifter til §
16.11.11.10. vedr. pulje til faste teams, jf. akt. 351
af 23. september 2021 ................................................. - 0,2 -
Udmøntning af midlerne afsat til 'Det gode ældre-
liv', jf. akt. 314 af 24. juni 2021 ................................. - 8,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 8,8 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 1,1 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.65., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 6,9 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.75., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 24,8 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.76., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 6,8 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.77., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 2,4 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.80., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 2,0 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.83., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 1,8 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.12.35., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 0,3 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.12.40., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 15,3 -
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Ressortoverførsel fra § 16.11.17.40, jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 1,5 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.17.55., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 2,0 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.83., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 0,1 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.80., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 0,8 -

15.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 273,6 -273,6 -
Indtægt ............................................................................... 178,6 -178,6 -
Udgift ................................................................................. 452,2 -452,2 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -205,9 -452,2 -178,6

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.11.18.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... -203,1 -266,3 -2,3
Ressortoverførsel til § 13.11.18.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - -0,7 -
Ressortoverførsel til § 13.11.18.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... -2,8 -4,1 -
Ressortoverførsel til § 13.11.18.90., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - -108,5 -36,2
Ressortoverførsel til § 13.11.18.97., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - -67,2 -67,2
Ressortoverførsel til § 13.11.18.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - - -0,6
Ressortoverførsel til § 13.11.18.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - -5,4 -
Ressortoverførsel til § 13.11.18.90., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - - -72,3

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 6,4 -6,4 -
Overført overskud .............................................................. 8,0 -8,0 -
Egenkapital i alt ................................................................. 14,4 -14,4 -

Langfristet gæld primo ...................................................... 20,7 -20,7 -
+ anskaffelser .................................................................... 3,0 -3,0 -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 6,7 -6,7 -
Samlet gæld ultimo ........................................................... 17,0 -17,0 -
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Låneramme ........................................................................ 40,8 -40,8 -
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 41,7 41,7 -

15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 299,7 6,0 305,7
Indtægt ............................................................................... 108,2 - 108,2
Udgift ................................................................................. 407,9 6,0 413,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,0 6,0 -

2. Aktstykker  
Kompensation til Ankestyrelsen for meropgaver
som følge af ny lovgivning mv., jf. akt. 125 af 17.
december 2021 ............................................................. 3,8 5,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 15.11.79.20. vedrørende
finansiering af stigning i honorar til menige med-
lemmer af Psykolognævnet ......................................... 0,2 0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område jf. FL20-aftale - -0,2 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 15.75.32. og § 15.71.08. til en
praksisafdækning af kommunernes brug af stopurs-
målinger, jf. BV. 3.3.2. ................................................ - 1,0 -

15.11.26. CPR-administration (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 23,2 -23,2 -
Indtægt ............................................................................... 74,2 -74,2 -
Udgift ................................................................................. 97,4 -97,4 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -97,4 -74,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.11.26.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -74,2 -51,0
Ressortoverførsel til § 13.11.26.15., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -23,2 -
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Ressortoverførsel til § 13.11.26.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - -23,2

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 4,9 -4,9 -
Overført overskud .............................................................. 35,2 -35,2 -
Egenkapital i alt ................................................................. 40,1 -40,1 -

Langfristet gæld primo ...................................................... 77,5 -77,5 -
+ anskaffelser .................................................................... 20,0 -20,0 -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... 19,2 -19,2 -
Samlet gæld ultimo ........................................................... 78,3 -78,3 -

Låneramme ........................................................................ 137,0 -137,0 -
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 57,2 57,2 -

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 302,1 8,0 310,1
Indtægt ............................................................................... 62,3 - 62,3
Udgift ................................................................................. 364,4 8,0 372,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 7,5 8,0 -

2. Aktstykker  
Handlingsplan til styrket indsats til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen,
jf. akt. 313 af 24. juni 2021 ........................................ 2,6 3,9 -
Udmøntningsmodel for 'Flere hænder og højere fag-
lighed i ældreplejen', jf. akt. 315 af 24. juni 2021 ..... - - -
Bevilling vedr. udmøntning af initiativer sfa. Aftale
om Børnene Først, jf. akt. 361 af 23. september
2021 .............................................................................. 3,4 5,2 -
Bevilling vedr. udmøntning af initiativer som følger
af Nationalt initiativ for de mest udsatte børns triv-
sel og læring efter COVID-19, jf. akt. 11 af 7. ok-
tober 2021 .................................................................... 1,3 1,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Flyt af midler til trivselsundersøgelse til §

 15.11.01.10. .................................................................. - -2,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område jf. FL20-aftale - -0,2 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
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9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 11.11.79.77. vedr. styrket
stalking-indsats jf. BV. 3.3.2 ....................................... 0,2 0,2 -

15.11.31. Rådgivning og udredning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 246,7 10,3 257,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,3 -

2. Aktstykker  
Bevilling vedr. dækning af VISO's forventede mer-
forbrug i 2021, jf. akt. 89 af 9. december 2021 ......... - 10,3 -

15.11.40. Tiltag som følge af COVID-19 (Reservationsbev.)

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

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 15.11.44.18. ifm. udbetaling af til-
skud til Fonden Settlement, jf. BV 3.3.2 .................... - 1,5 -

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)

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

8. Direkte efterbevilling  
 Berigtigelsesudgifter .................................................... - 6,9 -
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15.11.44. Facilitering af partnerskaber på socialområdet (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 264,7 265,7
Indtægtsbevilling ............................................................... - 50,0 50,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 264,7 50,0

2. Aktstykker  
Bevilling til organisationer til støtte for personer
som er særligt hårdt ramt af COVID-19-restriktio-
ner, jf. akt. 160 af 4. februar 2021 ............................. - 27,0 -
Nødhjælpspladser på mandekrisecentre til mænd
udsat for vold i nære relationer, jf. akt. 182 af 18.
marts 2021 .................................................................... - 1,5 -
Ansøgningspulje til frivillige sociale organisationer,
der driver genbrugsbutikker, samt socialøkonomiske
virksomheder, jf. akt. 176 af 11. marts 2021 ............. - 50,0 -
Kompensation af Hjørring Kommune, jf. akt. 192
af 22. april 2021 .......................................................... - 1,0 -
Bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel på ældre-
området, jf. akt. 203 af 8. april 2021 .......................... - 15,0 -
Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien og
kommunerne, jf. akt. 293 af 17. juni 2021 ................. - 78,3 -
Bevilling vedr. udmøntning af initiativer som følger
af Nationalt initiativ for de mest udsatte børns triv-
sel og læring efter COVID-19, jf. akt. 11 af 7. ok-
tober 2021 .................................................................... - 72,7 50,0
Bevilling til, at civilsamfundet kan forstærke indsat-
sen for vaccineoptaget blandt ældre og udsatte bor-
gere, jf. akt. 163 af 16. december 2021 ...................... - 4,5 -
Bevilling til igangsættelse af initiativer med fokus
på ældre uden pårørende i lyset af stigende CO-
VID-19 smittetal, jf. akt. 161 af 16. december 2021 . - 2,0 -
Nødovernatning i Mariakirken, jf. akt. 162 af 16.
december 2021 ............................................................. - 0,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Facilitering af partnerskaber på socialområdet sfa.
aftale om sommer- og erhvervspakke mv., jf. akt.
316 af 24. juni 2021 .................................................... - 13,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 15.11.40.26. ifm. udbetaling af til-
skud til Fonden Settlement, jf. BV 3.3.2 .................... - -1,5 -
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15.11.45. Partistøtte (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.11.45.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -123,3 -

15.11.46. Valgbusser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.51.02.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -5,0 -

15.11.74. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling til forlængelse af de målrettede kompen-
sationsordninger og justeringerne af de generelle
kompensationsordninger, jf. akt. 138 af 12. januar

 2021 .............................................................................. - 1,0 -
Bevillingsmæssig hjemmel til brug af midler til
kompensation i omstillingsperiode, jf. akt. 164 af
25. februar 2021 ........................................................... - - -
Adgang til at optage eventuelle merudgifter direkte
på TB21 under § 15.11.74. til udbetaling af løn-
kompensation, jf. akt. 145 af 21. januar 2021 ............ - - -
Bevillingsmæssig hjemmel til udbetaling af løn-
kompensation, jf. akt. 229 af 29. april 2021 .............. - - -
Bevillingsmæssig hjemmel til udbetaling af løn-
kompensation, jf. akt. 264 af 3. juni 2021 ................. - - -
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Hjemmel til anvendelse af allerede afsatte midler til
dækning af revisorudgifter, jf. akt. 363 af 23. sep-
tember 2021 ................................................................. - - -
Hjemmel til anvendelse af allerede afsatte midler til
dækning af udgifter forbundet med justeringer af
kompensationsordningerne, jf. akt. 275 af 3. juni
2021 .............................................................................. - - -

15.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 306,5 -301,8 4,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -301,8 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien og
kommunerne, jf. akt. 293 af 17. juni 2021 ................. - -78,3 -
Overførsel til det kommunale bloktilskud, jf. akt.
320 af 29. juni 2021 .................................................... - -40,4 -
Overførsel til det kommunale bloktilskud, jf. akt.
320 af 29. juni 2021 .................................................... - -171,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.11.01.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -0,6 -
Ressortoverførsel fra § 16.11.79.61., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 4,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler vedr. regelforenkling mv. til §

 15.11.01.10. .................................................................. - -2,0 -
Overførsel af midler til § 15.11.01.10. til finansi-
ering af aktiviteter vedr. data ...................................... - -1,0 -
Overførsel af midler fra § 15.11.01.10 ifm. finansi-
ering af etablering af et register for data om børn
med handicap ............................................................... - 0,2 -
Overførsel af midler til § 15.11.21.10 vedrørende
finansiering af stigning i honorar til menige med-
lemmer af Psykolognævnet ......................................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af § 15.11.79.20. Det kommunale lov-
og cirkulæreprogram .................................................... - -12,1 -
Nulstilling af § 15.11.79.39. Klippekort til ekstra
ledsagelse for mennesker med handicap ..................... - -0,3 -
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15.12. Familieret mv.

15.12.01. Familieretshuset (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 520,2 -2,5 517,7
Indtægt ............................................................................... 30,3 0,8 31,1
Udgift ................................................................................. 550,5 -1,7 548,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -1,3 -1,7 0,8

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler til § 15.11.01. vedr. evaluering
af det familieretlige system ......................................... -1,3 -2,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Oprettelse af § 15.12.01.95. Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed, jf. BV. 3.3.2. .......................... - 0,8 0,8

15.12.06. Parrådgivning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 -1,7 3,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,7 -

2. Aktstykker  
Bevilling til igangsættelse af initiativer med fokus
på ældre uden pårørende i lyset af stigende CO-
VID-19 smittetal, jf. akt. 161 af 16. december 2021 . - -1,7 -
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Børn og unge

15.26. Udsatte børn og unge

15.26.31. Etablering af rettighedsskoler (tekstanm. 113) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 13,1 13,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 13,1 -

2. Aktstykker  
Bevilling vedr. udmøntning af initiativer sfa. Aftale
om Børnene Først, jf. akt. 361 af 23. september

 2021 .............................................................................. - 13,1 -
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Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap

15.64.53. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 46,0 -10,3 35,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,3 -

2. Aktstykker  
Bevilling vedr. dækning af VISO's forventede mer-
forbrug i 2021, jf. akt. 89 af 9. december 2021 ......... - -10,3 -

15.64.66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 5,9 5,6 11,5
Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2
Udgift ................................................................................. 6,1 5,6 11,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 5,1 5,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 15.71.66.20. vedrøren-
de lønsum til Fællessekretariaetet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet ...................................... 1,8 1,8 -
Overførsel af bevilling fra § 15.71.66.10. vedrøren-
de lønsum til Fællessekretariaetet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet ...................................... 3,3 3,3 -
Overførsel af bevilling fra § 15.71.66.10. vedrøren-
de lønsum til Fællessekretariaetet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet ...................................... - 0,5 -
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Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund

15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,0 -2,8 0,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,8 -

2. Aktstykker  
Kompensation af Hjørring Kommune, jf. akt. 192
af 22. april 2021 .......................................................... - -1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler til § 13.11.04. VIVE til bru-
gertilfredshedsundersøgelse vedr. evaluering af det
specialiserede socialområde, jf. BV. 3.3.2 .................. - -1,2 -
Overførsel til § 15.11.21. til en praksisafdækning af
kommunernes brug af stopursmålinger, jf. BV.

 3.3.2 .............................................................................. - -0,6 -

15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser for ud-
satte og sårbare borgere (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 250,0 -30,0 220,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -30,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien og
kommunerne, jf. akt. 293 af 17 juni 2021 .................. - -30,0 -
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15.71.66. Frivilligrådet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,2 -5,6 1,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 7,2 -5,6 1,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -5,1 -5,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 15.64.66.10. vedrøren-
de lønsum til Fællessekretariaetet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet ...................................... -1,8 -1,8 -
Overførsel af bevilling til § 15.64.66.10. vedrøren-
de lønsum til Fællessekretariaetet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet ...................................... -3,3 -3,3 -
Overførsel af bevilling til § 15.64.66.10. vedrøren-
de lønsum til Fællessekretariaetet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet ...................................... - -0,5 -

15.75. Udsatte voksne

15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i
barndommen og ungdommen (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 13,5 -11,5 2,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,5 -

2. Aktstykker  
Handlingsplan til styrket indsats til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen,
jf. akt. 313 af 24. juni 2021 ........................................ - 2,0 -
Handlingsplan til styrket indsats til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen,
jf. akt. 313 af 24. juni 2021 ........................................ - -13,5 -



354 § 15.75.32.

15.75.32. Kvindekrisecentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 11,9 -9,9 2,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -9,9 -

2. Aktstykker  
Omprioritering af midler til organisationer til støtte
for personer, som er særligt hårdt ramt af COVID-
19-restriktioner, jf. akt. 160 af 4. februar 2021 .......... - -7,0 -
Nødhjælpspladser på mandekrisecentre til mænd
udsat for vold i nære relationer, akt. 182 af 18.
marts 2021 .................................................................... - -1,5 -
Bevilling til igangsættelse af initiativer med fokus
på ældre uden pårørende i lyset af stigende CO-
VID-19 smittetal, jf. akt. 161 af 16. december 2021 . - -0,3 -
Nødovernatning i Mariakirken, jf. akt. 162 af 16.
december 2021 ............................................................. - -0,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 15.11.21. til en praksisafdækning af
kommunernes brug af stopursmålinger, BV. 3.3.2 ..... - -0,4 -

15.75.46. Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed (tekstanm. 9 og 111) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 36,8 -10,0 26,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,0 -

2. Aktstykker  
Bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel på ældre-
området, jf. akt. 203 af 8. april 2021 .......................... - -10,0 -

15.75.63. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm.
111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 27,1 4,7 31,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,7 -



§ 15.75.63. 355

2. Aktstykker  
Handlingsplan til styrket indsats til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen,
jf. akt. 313 af 24. juni 2021 ........................................ - 4,7 -

15.75.68. De Grønlandske Huse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,4 2,0 14,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 20.89.01. til De Grønlandske Hu-
ses indsats for nytilkomne grønlændere, jf. BV.

 3.3.2 .............................................................................. - 2,0 -

15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 99,0 2,4 101,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,4 -

2. Aktstykker  
Handlingsplan til styrket indsats til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen,
jf. akt. 313 af 24. juni 2021 ........................................ - 2,4 -



356 § 15.8.

Ældre og demens

15.85. Ældre

15.85.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.21.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 4,8 -

15.85.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed
for civilsamfundsdeltagelse (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 16,3 16,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 16,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.23.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 16,3 -

15.85.26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre
eller ældre med uplanlagt vægttab (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.26.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 3,7 -



§ 15.85.49. 357

15.85.49. Tilskud sfa. Handlingsplan (tekstanm. 113) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2,4 2,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,4 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af midlerne afsat til 'Det gode ældre-
liv', jf. akt. 314 af 24. juni 2021 ................................. - 2,4 -

15.85.50. Bedre bemanding i ældreplejen (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 515,7 515,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 515,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.50.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 515,7 -

15.85.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Kompensation til Ankestyrelsen for meropgaver
som følge af ny lovgivning mv., jf. akt. 125 af 17.
december 2021 ............................................................. - -5,0 -
Undersøgelse af baggrunden for COVID-19-udbrud
og dødsfald, jf. akt. 49 af 2. december 2021 ............. - -2,9 -
Bevilling til, at civilsamfundet kan forstærke indsat-
sen for vaccineoptaget blandt ældre og udsatte bor-
gere, jf. akt. 163 af 16. december 2021 ...................... - -4,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.52.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 9,3 -
Ressortoverførsel fra § 16.65.52.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 7,1 -



358 § 15.85.53.

15.85.53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Udmøntning af midlerne afsat til 'Det gode ældre-
liv', jf. akt. 314 af 24. juni 2021 ................................. - -12,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.53.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 17,7 -

15.85.55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgre-
aktioner (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,3 1,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.55.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 1,3 -

15.85.59. Implementerings- og læringsforløb til at forebygge og håndtere udadrea-
gerende adfærd i ældreplejen (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 6,8 6,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.59.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 6,8 -



§ 15.85.65. 359

15.85.65. Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (tekstanm. 115) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 425,0 425,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 425,0 -

2. Aktstykker  
Bevilling vedr. udmøntning af Flere hænder og hø-
jere faglighed i ældreplejen, jf. akt. 351 af 23. sep-
tember 2021 ................................................................. - 170,0 -
Bevilling vedr. udmøntning af Flere hænder og hø-
jere faglighed i ældreplejen, jf. akt. 351 af 23. sep-
tember 2021 ................................................................. - 41,7 -
Bevilling vedr. udmøntning af Flere hænder og hø-
jere faglighed i ældreplejen, jf. akt. 351 af 23. sep-
tember 2021 ................................................................. - 0,8 -
Bevilling vedr. udmøntning af Flere hænder og hø-
jere faglighed i ældreplejen, jf. akt. 351 af 23. sep-
tember 2021 ................................................................. - -212,5 -
Bevilling vedr. flytning af kommunalt frasagte mid-
ler til Pulje til faste teams i ældreplejen, jf. akt. 18
af 1. november 2021 .................................................... - - -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.65.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 425,0 -

15.85.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.69.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 123,5 -



360 § 15.85.73.

15.85.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.73.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 1,0 -
Ressortoverførsel fra § 16.65.73.71., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 1,0 -

15.85.78. Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensomhed under COVID-
19 (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.65.78.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 0,5 -

15.86. Indsatser vedr. demens

15.86.06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.66.06.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 1,0 -



§ 15.86.08. 361

15.86.08. Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 11,7 11,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 11,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.66.08.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 11,7 -

15.86.09. Rådgivnings- og aktivitetscentre (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 17,1 17,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 17,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.66.09.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 17,1 -

15.86.11. Bedre og mere fleksible aflastningstilbud (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.66.11.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - 10,0 -



362 § 15.9.

Tilskud til kommuner mv.

15.91. Tilskud til kommuner

15.91.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 136, 176, 178, 180, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207 og 208) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 105.268,1 -105.268,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -105.268,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.91.03.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -103.215,0 -
Ressortoverførsel til § 13.91.03.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -2.053,1 -

15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 137, 156, 157, 159, 162, 163, 251, 252, 253, 254,
255, 256 og 257) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 91.385,9 -91.385,9 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 197,2 -197,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -91.385,9 -197,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.91.11.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -91.385,9 -
Ressortoverførsel til § 13.91.11.60., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - -197,2
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15.91.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 11.694,4 -11.694,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11.694,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.91.12.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -355,3 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -201,5 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -120,6 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.35., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -39,1 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.36., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -8,4 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.40., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -576,6 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.50., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -101,5 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.51., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -91,4 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.52., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -1.522,5 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.54., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -1.123,5 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.55., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -246,7 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.60., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -75,3 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.61., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -430,0 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.70., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -768,2 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.75., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -102,9 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.80., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -1.029,5 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.84., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -1.078,2 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.87., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -3.500,0 -
Ressortoverførsel til § 13.91.12.88., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -323,2 -



364 § 15.91.19.

15.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
 (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 233,2 -233,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -233,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.91.19.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - - -233,2

15.91.30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,1 -2,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.91.30.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -2,1 -

15.91.31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra
visse øer (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 99,5 -99,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -99,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.91.31.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -91,8 -
Ressortoverførsel til § 13.91.31.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -7,7 -



§ 15.91.33. 365

15.91.33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale
Løndatakontor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 13,3 -13,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -13,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.91.33.10., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -6,7 -
Ressortoverførsel til § 13.91.33.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -6,6 -

15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift
 (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 28.179,5 -28.179,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -28.179,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 13.95.01.20., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -18.067,3 -
Ressortoverførsel til § 13.95.01.30., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -10.018,7 -
Ressortoverførsel til § 13.95.01.40., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -73,5 -
Ressortoverførsel til § 13.95.01.50., jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021. ........................................ - -20,0 -



366 § 15.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er ny og oprettet jf. akt 316 af 24. juni 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger social- og ældreministeren til at Socialstyrelsen i forbindelse

med indgåelse af partnerskaber mv. har mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a.
regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå
videreudbetaling heraf samt at afholde administrationsudgifter til styrelsens opgaver vedr. sekre-
tariatsbetjening af partnerskaber og udmøntning af midler heraf.

Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen er ny og oprettet jf. akt. 361 af 15. september 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger social- og ældreministeren til at fastsætte regler om anven-

delse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud,
tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og
kontrol. Social- og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud,
meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.
Tekstanmærkningen bemyndiger desuden social- og ældreministeren til at kunne henlægge ad-
ministration af tilskud til Socialstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen er ny og oprettet jf. akt 351 af 23. september 2021.
Tekstanmærkningen bemyndiger social- og ældreministeren til at fastsætte regler om anven-

delse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud,
tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og
kontrol. Social- og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud,
meddelelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.
Tekstanmærkningen bemyndiger desuden social- og ældreministeren til at kunne henlægge ad-
ministration af tilskud til Socialstyrelsen.
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§ 16. Sundhedsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.147,2 1.374,1 226,9
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -447,2 -447,2 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -3.701,7 170,5
16.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -3.701,7 170,5

Forebyggelse .............................................................................................. 550,4 -
16.21. Forebyggelse ................................................................................... 550,4 -

Uddannelse og forskning ......................................................................... 6.469,7 51,4
16.31. Uddannelse ...................................................................................... -0,5 -
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed ................ 772,3 48,5
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ........... 5.697,9 2,9

Sundhedsvæsenet ...................................................................................... 104,0 5,0
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor ........................................... -11,3 -
16.53. Psykiatri ........................................................................................... -6,0 -
16.55. Digital sundhed ............................................................................... 121,3 5,0

Ældre og demens ...................................................................................... -1.173,5 -
16.65. Ældre ............................................................................................... -1.133,7 -
16.66. Indsatser vedr. demens ................................................................... -39,8 -

Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... -1.322,0 -
16.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... -1.322,0 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 5.828,2 75,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... -4.901,3 151,9
Aktivitet i alt .............................................................................................. 926,9 226,9
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -173,4 -173,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 753,5 53,5
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) ...........B 282,4 -

 TB 36,8 -
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.) .....B 193,6 -

 TB 167,4 -
12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.) .....................B 147,7 -

 TB 949,7 -
16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed) B 218,2 -

 TB -65,8 -
17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101) (Driftsbev.) .......B 298,1 -

 TB 95,2 -
18. Styrelsen for Patientklager (tekstanm. 120) (Driftsbev.) B 20,0 -

 TB 0,2 -
37. Nationalt Genom Center (Driftsbev.) ..............................B 29,7 -

 TB 0,7 -
40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale

Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.) .............................B 11,0 -
 TB 15,6 -

50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaf-
talen (Driftsbev.) ..............................................................B 2,5 -

 TB -2,5 -
55. ICARS (tekstanm. 140) (Reservationsbev.) ....................B 50,0 -

 TB 6,8 -
72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine .........................B 2.000,0 -

 TB -2.000,0 -
73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (COVID-

19) .....................................................................................B 3.000,0 -
 TB -3.000,0 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 76,3 -
 TB -76,3 -

 Forebyggelse

16.21. Forebyggelse
02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm.

101) (Reservationsbev.) ...................................................B 44,8 -
 TB -2,8 -

21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) ...................B 177,9 -
 TB 28,2 -

22. Styrkelse af influenzaberedskabet (Reservationsbev.) ....B - -
 TB 17,0 -

23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101)
(Lovbunden) ......................................................................B 130,7 -

 TB 211,9 -
37. Lægemidler til behandling af COVID-19

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 49,5 -
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63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 70,8 -

 TB -1,9 -
78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 1,1 -
 TB -1,1 -

80. Flersproget telefonisk hotline (Reservationsbev.) ...........B - -
 TB 1,6 -

89. Tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 248,0 -

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse
03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.

101) (Reservationsbev.) ...................................................B 83,0 -
 TB -0,5 -

16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 2,4 -
 TB -1,7 -

67. Nationalt klinisk studie om effekt og sikkerhed af CO-
VID-19 vacciner (ENFORCE) (Reservationsbev.) .........B - -

 TB 48,5 48,5
77. Udvikling af COVID-19 vaccinen ABNCoV2 (tekst-

anm. 141) (Reservationsbev.) ..........................................B - -
 TB 400,0 -

80. Analyser af prøver relateret til COVID-19
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 156,9 -
81. Forbrugsvarer til analyser af COVID-19 prøver

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 168,6 -

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) ........................B 330,7 -

 TB 5.695,0 -

 Sundhedsvæsenet

16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......B 6,2 -

 TB -4,0 -
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede

veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................B 5,2 -
 TB -5,2 -

54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helheds-
plan for sklerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....B - -

 TB -1,1 -
78. Behandlingstilbud for pædofile (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 1,0 -
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 TB -1,0 -

16.53. Psykiatri
10. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 34,8 -
 TB - -

11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 1,0 -

 TB - -
30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 20,5 -
 TB -5,0 -

31. BED/Spiseforstyrrelser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 17,3 -

 TB -1,0 -

16.55. Digital sundhed
01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for

Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 100,2 -

 TB 80,6 5,0
04. Digital understøttelse af vaccinationsindsatsen

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 40,7 -

Ældre og demens

16.65. Ældre
21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 4,8 -
 TB -4,8 -

23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere
skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ..........................................B 16,3 -

 TB -16,3 -
26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for un-

derernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 3,7 -

 TB -3,7 -
50. Bedre bemanding i ældreplejen (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 515,7 -
 TB -515,7 -

52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ..........................................B 16,4 -

 TB -16,4 -
53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 17,7 -
 TB -17,7 -

55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med
komplicerede sorgreaktioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 1,3 -

 TB -1,3 -
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59. Implementerings- og læringsforløb til at forebygge og
håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ..........................................B 6,8 -

 TB -6,8 -
65. Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (tekst-

anm. 101 og 115) (Reservationsbev.) ..............................B 425,0 -
 TB -425,0 -

69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 123,5 -

 TB -123,5 -
73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101)

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

78. Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensom-
hed under COVID-19 (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 0,5 -

 TB -0,5 -

16.66. Indsatser vedr. demens
06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige

rum (demensbadge) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) B 1,0 -
 TB -1,0 -

08. Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsy-
kotisk medicin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........B 11,7 -

 TB -11,7 -
09. Rådgivnings- og aktivitetscentre (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 17,1 -
 TB -17,1 -

11. Bedre og mere fleksible aflastningstilbud (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) ...................................................B 10,0 -

 TB -10,0 -

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner
60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101, 124 og

127) (Reservationsbev.) ...................................................B 1.471,3 -
 TB 833,0 -

61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm.
125, 126 og 129) (Reservationsbev.) ..............................B - -

 TB -3.026,8 -
64. Kompensation af regionernes vaccineindsats (tekstanm.

150) ...................................................................................B - -
 TB 871,8 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 16.21.85.

Nr. 115. ad 16.65.65.
Social- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,

herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social-
og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om til-
skud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Social- og Ældreministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrel-
sen.

Nr. 129. ad 16.91.61.
Sundhedsministeren bemyndiges til at yde et samlet tilskud på 109,7 mio. kr. i 2021 til

kommuner, som taber uforholdsmæssigt som følge af fastfrysningen af den kommunale medfi-
nansiering. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om ydelsen af tilskuddet.

Nr. 141. ad 16.33.77.
Sundhedsministeren bemyndiges til at yde tilskud til Bavarian Nordics fase III studier m.v.

i forbindelse med udvikling af COVID-19 vaccinen ABNCoV2, herunder til kontraktmæssigt at
forpligte staten over for Bavarian Nordic baseret på en model med tilskud med tilbagebetalings-
krav og bl.a. på vilkår om, at staten dels modtager en andel af fortjenesten ved salg af vaccinen,
dels hæfter for tab af de udbetalte tilskud i tilfælde af, at udviklingen af ABNCoV2 slår fejl.

Nr. 150. ad 16.91.64.
Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale 871,8 mio. kr. fra § 16.91.64 Kompensation

af regionernes vaccineindsats til regionerne fordelt med 350,1 mio. kr. til Region Hovedstaden,
147,1 mio. kr. til Region Midtjylland, 57,6 mio. kr. til Region Nordjylland, 122,4 mio. kr. til
Region Syddanmark samt 194,5 mio. kr. til Region Sjælland som kompensation for udgifter til
gennemførelsen af den danske vaccinationsplan mod COVID-19 og derved sikre den nødvendige
likviditet i regionerne.
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Indledning

Sundhedsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 inde-
holder nettomerudgifter på i alt 1.147,2 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til
bevillingerne på finansloven for 2021. Heraf udgør 1.877,1 mio. kr. ekstraordinære udgifter som
følge af COVID-19 (kategori 3). Der er ikke optaget nettomerudgifter under delloftet for ind-
komstoverførsler, mens der er optaget nettomerudgifter for -447,2 mio. kr. uden for loft. Æn-
dringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 4.787,0 1.147,2 5.934,2
Udgifter ............................................................................ 6.756,9 1.374,1 8.131,0

 Indtægter .......................................................................... 1.969,9 226,9 2.196,8
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 8.099,7 -447,2 7.652,5
 Udgifter ............................................................................ 8.099,7 -447,2 7.652,5
Indtægter .......................................................................... - - -

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 55,6 1.374,1 226,9
2. Aktstykker .................................................................... 68,2 800,9 109,1
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... -20,5 1.877,1 40,3
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -9,6 -1.265,4 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 17,5 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,6 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -37,9 77,5

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -447,2 -
2. Aktstykker .................................................................... - -2.193,8 2,9
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 1.746,6 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -2,9

 
Bemærkninger
 
ad 2. Aktstykker

Sundhedsministeriets område tilføres i alt 691,8 mio. kr. under delloft for driftsudgifter og
-2.196,7 mio. kr. uden for loft som følge af aktstykker tiltrådt af finansudvalget i 2021:

Aktstykke om statens bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2021, der medførte
en forhøjelse af bevillingen med 35,6 mio. kr. under delloft for drift, og en reduktion af bevil-
lingen med 3.136,5 mio. kr. uden for loft, jf. akt. 320 af 29. juni 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til regulering af kommunal medfinansiering, der
overførte 109,7 mio. kr. til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering fra § 35.11.09.
Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv., jf. akt. 156 af 11. februar 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til klinisk studie om effekt og sikkerhed af CO-
VID-19 vacciner (ENFORCE), der overførte 48,5 mio. kr. til § 16.33.67. Nationalt klinisk studie
om effekt og sikkerhed af COVID-19 vacciner (ENFORCE) fra § 35.11.07. Reserve til håndtering
af udfordringer i lyset af COVID-19 mv., jf. akt. 150 af 28. januar 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til udmøntning af Aftale mellem regeringen (S),
Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og
Alternativet om Strategi for life science af 20. maj 2021, der overførte 47,3 mio. kr. fra §
35.11.22. Reserve til eksportpakke til konti under § 16. Sundhedsministeriet, jf. akt. 283 af 17.
juni 2021.
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Aktstykke om indbudgettering af midler til udmøntning af Aftale mellem Regeringen (S),
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Nye Borgerlige og Frie Grønne om Det gode
ældreliv af 18. december 2020, der forhøjede lønsumsloftet med hhv. 4,4 mio. kr. og 0,6 mio.
kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen, jf. akt. 314 af 24. juni
2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til en pandemigaranti (styrkelse af influenzabered-
skabet), der overførte 17,0 mio. kr. til § 16.21.22.10. Styrkelse af influenzaberedskabet fra §
35.11.04 Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer, jf. akt. 28 af 11. november 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til visitationsretningslinje for behandlingen af BED
i den regionale psykiatri og ny registrering af tvang, der overførte 1,0 mio. kr. fra § 16.53.31.
BED/Spiseforstyrrelser til 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen, jf.
akt 35 af 11. november 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til udbudsforhandlingerne med Det Europæiske
Lægemiddelagentur (EMA) om placering af Data Analytics and Real World Interrogation Net-
work (DARWIN EU) Coordination Centre i Danmark, der overførte 1,5 mio. kr. til § 16.11.16.10.
Almindelig virksomhed, Lægemiddelstyrelsen, hvoraf 0,5 mio. kr. er overført fra § 16.11.01.67.
Strategi for life science og 1,0 mio. kr. er overført fra § 06.11.01.30. Eksport- og investerings-
fremme mv., Udenrigstjenesten, jf. akt. 53 af 18. november 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til finansiering af central overvågnings- og analyse-
funktion for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, der overførte 2,8 mio. kr. fra
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen, jf. akt.
60 af 25. november 2021.

Aktstykke om omprioritering af midler vedr. understøttelse af den generelle udvikling og drift
af de kliniske kvalitetsdatabaser på kræftområdet, der overførte 2,0 mio. kr. fra § 16.51.17. Di-
verse tilskud til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen, jf. akt. 61 af 25. november 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til finansiering af de kvalitetsfondsstøttede syge-
husbyggerier i 2021, der overførte 833,0 mio. kr. fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af
det kommunale bloktilskud til § 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur, jf. akt. 73 af 2. december
2021.

Aktstykke om forhøjelse af låneramme for Lægemiddelstyrelsen, der forhøjede låneramme
for Lægemiddelstyrelsen med 37,1 mio. kr., jf. akt. 77 af 2. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til krisehåndtering af COVID-19 og kommunikation
i Sundhedsstyrelsen, der overførte 192,5 mio. kr. til § 16.11.11.12 COVID-19 relaterede udgifter,
Sundhedsstyrelsen fra konti under § 16. Sundhedsministeriet og § 35.11.07.10. Reserve til hånd-
tering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv., jf. akt. 135 af 9. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til støtte til Bavarian Nordics fase III studier mv.,
der overførte 201,2 mio. kr. til konti under § 16. Sundhedsministeriet fra § 35.11.07.10. Reserve
til håndtering af udfordringer set i lyset af COVID-19, jf. akt. 362 af 23. september 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til den danske EU-genopretningsplan, der overførte
108,7 mio. kr. til konti under § 16. Sundhedsministeriet fra § 35.11.44.10. Negativ budgetre-
gulering til midler fra EU's genopretningsfacilitet, jf. akt. 140 af 16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til den danske EU-genopretningsplan, der overførte
2,9 mio. kr. til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021, Statens Serum Institut fra §
35.11.44.10. Negativ budgetregulering til midler fra EU's genopretningsfacilitet, jf. akt. 140 af
16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til afledte udgifter forbundet med COVID-19 vac-
ciner, der forhøjede lånerammen for Statens Serum Institut med 118,7 mio. kr., jf. akt. 155 af
21. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 udgifter i Sundhedsministeriets de-
partement, jf. akt. 156 af 16. december 2021, der overførte 7,5 mio. kr. til § 16.11.01.12. CO-
VID-19 relaterede udgifter i 2021 og 2022, Departementet fra § 35.11.07.10. Reserve til håndte-
ring af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
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Aktstykke om Flere hænder & højere Faglighed i ældreplejen, der overførte 0,4 mio. kr. til
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 15.11.11. Administration af ældreområdet, Social- og Æl-
dreministeriet, jf. akt. 351 af 23. september 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til merudgifter forbundet med overvågning af CO-
VID-19, der overførte 29,3 mio. kr. til konti under § 16. Sundhedsministeriet fra konti under §
16. Sundhedsministeriet og § 35. Generelle reserver, jf. akt. 164 af 16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til International Centre for Antimicrobial Resistance
Solutions (ICARS), der overførte 6,8 mio. kr. til § 16.11.55.10. ICARS fra § 16.11.01.10. Alm.
virksomhed, Departementet, jf. akt. 166 af 16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til midlertidig udvidelse af influenzavaccinations-
programmet for sæsonen 2021/2022, der overførte 265,6 mio. kr. til konti under § 16. Sund-
hedsministeriet fra § 35.11.07.10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19
mv., jf. akt. 165 af 16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 udgifter i Lægemiddelstyrelsen, her-
under indkøb og opbevaring af aktivstoffer, der overførte 6,3 mio. kr. til § 16.11.16.12. CO-
IVD-19 relaterede udgifter fra § 35.11.07.10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af
COVID-19 mv., jf. akt. 167 af 16. december 2021.

Aktstykke om forsøgsordning med glukosemålere, der giver mulighed for at give tilsagn om
tilskud på 10,0 mio. kr. til Danske Regioner til en forsøgsordning med glukosemålere, jf. akt. 129
af 16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til undersøgelse af baggrunden for COVID-19-ud-
brud og -dødsfald på plejehjem og i hjemmeplejen i Danmark 2020-2021, der overførte 1,9 mio.
kr. til § 15.11.01. Departementet, Social- og Ældreministeriet fra § 16.21.63. Behandling med
lægeordineret heroin, jf. akt. 49 af 2. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til udmøntning af Aftale om Handlingsplan til styrket
indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, der
overførte 0,5 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 15.75.24. Styrket indsats til personer
med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, jf. akt. 313 af 24. juni
2021.
 
ad. 3 Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19

Sundhedsministeriets område tilføres i alt 1.836,8 mio. kr. til finansiering af ekstraordinære
udgifter under delloft for driftsudgifter og 1.746,6 mio. kr. uden for loft som følge af COVID-
19-indsatserne på ministerområdet. Tilførslerne er foretaget ved tiltrædelse af ny lovgivning og
aktstykker, hvor finansiering hovedsageligt består af en direkte opskrivning af bevillingen på
forslag til lov om tillægsbevilling:

Aktstykke om indbudgettering af midler til udvikling af digitalt coronapas, der ved direkte
opskrivning tilførte 28,3 mio. kr. til § 16.11.17.13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021, Sund-
hedsdatastyrelsen, jf. akt. 205 af 8. april 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til styrkelse af forsyningssikkerheden for lægemidler,
lægemiddelberedeskabet og vaccineindsatsen i Lægemiddelstyrelsen som følge af COVID-19, der
ved direkte opskrivning tilførte 40,3 mio. kr. til § 16.11.16.13 COVID-19 relaterede udgifter,
Lægemiddelstyrelsen, jf. akt. 228 af 29. april 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kva-
litet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis, der ved
direkte opskrivning tilførte 36,9 mio. kr. til § 16.55.01.10. Tilskud til MedCoM og Sundheds-
portalen, jf. akt. 235 af 12. maj 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler af TestCenter Danmark hos Statens Serum Institut.
Aktstykket overførte 800,0 mio. kr. til § 16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing
(COVID-19) finansieret ved direkte opskrivning, og 2.380,6 mio. kr. til TestCenter Danmark til
§ 16.35.01. Statens Serum Institut fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing,
jf. akt. 311 af 29. juni 2021.
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Aktstykke om indbudgettering af midler til flersproget telefonisk hotline, der ved direkte
opskrivning tilførte 1,8 mio. kr. til konti under § 16. Sundhedsministeriet, jf. akt. 310 af 24. juni
2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 vaccineindkøb hos Statens Serum
Institut. Aktstykket tilførte ved direkte opskrivning 808,5 mio. kr. til § 16.11.72.10. Reserve
vedrørende COVID-19 vaccine, og 1.008,0 mio. kr. til COVID-19 vaccineindkøb til § 16.35.01.
Statens Serum Institut fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine, jf. akt. 309 af
24. juni 2021. Tilførslen er nedskrevet med 340,3 mio. kr. på § 16.11.72.10. Reserve vedrørende
COVID-19 vaccine som følge af forventet mindreforbrug.

Aktstykke om indbudgettering af midler til støtte til Bavarian Nordics fase III studier mv.,
der ved direkte opskrivning tilførte 200,0 mio. kr. til § 16.33.77.13. COVID-19 relaterede udgifter
2021 og 2022, jf. akt. 362 af 23. september 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand, der
overførte 50,7 mio. kr. til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede udgifter fra § 16.11.73.10. Reserve
vedrørende test og smitteopsporing (COVID-19) samt 0,4 mio. kr. til § 29.11.01.10. Alm. virk-
somhed, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fra § 16.11.73.10. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19), jf. akt. 27 af 11. november 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til TestCenter Danmark, der overførte 436,7 mio.
kr. til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede udgifter fra § 16.11.73.10. Reserve vedrørende test
og smitteopsporing (COVID-19), jf. akt. 25 af 11. november 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 tests ved selvpodning under supervi-
sion på uddannelsesinstitutioner, der overførte 7,3 mio. kr. til konti under hhv. § 20. Børne- og
Undervisningsministeriet og § 21. Kulturministeriet fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing, jf. akt. 22 af 28. oktober 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til etablering af kapacitet til gennemførelse af CO-
VID-19-tests ved selvpodning under supervision på uddannelsesinstitutioner, der overførte 82,0
mio. kr. til hhv. § 20. Børne- og Undervisningsministeriet og § 21. Kulturministeriet fra §
16.11.73.10. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (COVID-19), jf. akt. 209 af 15. april
2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til etablering og drift af kapacitet til gennemførelse
af COVID-19-tests ved selvpodning under supervision på de videregående uddannelsesinstitutio-
ner, der overførte 20,3 mio. kr. til hhv. § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 21.
Kulturministeriet fra § 16.11.73.10. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (COVID-19), jf.
akt. 226 af 29. april 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til lægemidler til behandling af COVID-19, der ved
direkte opskrivning tilførte 49,5 mio. kr. til § 16.21.37.13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021
og 2022, Lægemidler til behandling af COVID-19, jf. akt. 64 af 18. november 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til sekventering hos Statens Serum Institut. Akt-
stykket tilførte ved direkte opskrivning 500,0 mio. kr. til § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19), og overførte 171,8 mio. kr. til sekventering til § 16.35.01. Statens
Serum Institut fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing, jf. akt. 46 af 25. no-
vember 2021. Tilførslen er nedskrevet med 44,9 mio. kr. på § 16.11.73. Reserve vedrørende test
og smitteopsporing som følge af forventet mindreforbrug.

Aktstykke om indbudgettering af midler til tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19,
der ved direkte opskrivning tilførte 248,0 mio. kr. til § 16.21.37. Tilvalgsordning for vaccination
mod COVID-19, jf. akt. 56 af 25. november 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til refusion af Region Nordjyllands udgifter til vac-
ciner.dk, der ved direkte opskrivning tilførte 40,7 mio. kr. til § 16.55.04. Digitale understøttelse
af vaccinationsindsatsen, jf. akt 78 af 2. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til kompensation af regionernes vaccinationsindsats,
der ved direkte opskrivning tilførte 871,8 mio. kr. til § 16.91.64. Kompensation af regionernes
vaccineindsats, jf. akt. 93 af 9. december 2021.
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Aktstykke om indbudgettering af midler til smitteopsporing og udbudshåndtering som følge
af COVID-19, der overførte 963,3 mio. kr. til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed fra §
16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing, jf. akt. 94 af 9. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 udgifter hos sundhed.dk 2. halvår
2021, der ved direkte opskrivning tilførte 15,6 mio. kr. til § 16.55.01. Tilskud til MedCoM,
Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt
Center for Forebyggelse i Praksis, jf. akt. 95 af 9. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til refusion af Region Midtjyllands og Region Ho-
vedstadens udgifter til hhv. Eurofins og DTU, der ved direkte opskrivning tilførte 156,9 mio. kr.
til § 16.33.80. Analyser af prøver relateret til COVID-19, jf. akt. 96 af 9. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til TestCenter Danmark hos SSI, der overførte 135,0
mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og smitte-
opsporing (COVID-19), jf. akt. 130 af 16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til refusion af Region Hovedstadens udgifter til
Hologic relateret til COVID-19, der ved direkte opskrivning tilførte 168,6 mio. kr. til § 16.33.81.
Forbrugsvarer til analyser af COVID-19 prøver, jf. akt. 131 af 16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til it-udgifter til COVID-19 håndtering i Sundheds-
datastyrelsen i 2021, der ved direkte opskrivning tilførte 48,7 mio. kr. til § 16.11.17. Sundheds-
datastyrelsen, jf. akt. 134 af 9. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til krisehåndtering af COVID-19 og kommunikation
i Sundhedsstyrelsen, der ved direkte opskrivning tilførte 5,5 mio. kr. til § 16.11.11.13. COVID-19
relaterede udgifter i 2021, Sundhedsstyrelsen, jf. akt. 135 af 9. december 2021.

Lov om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark,
der overførte 5,7 mio. fra § 16.11.73. Reserve vedr. test og smitteopsporing (COVID-19) til konti
under § 16. Sundhedsministeriet og § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. lov nr. 157 af 2. februar
2021.

Lov om forebyggelse af smitte med covid-19 når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for
ansatte, der overførte 1,3 mio. kr. fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og smitteopsporing til §
17.21.01.10. Alm. virksomhed, Arbejdstilsynet, jf. lov nr. 159 af 2. februar 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til afledte udgifter forbundet med COVID-19 vac-
ciner, der overførte 218,0 mio. kr. til konti under § 16. Sundhedsministeriet fra § 16.11.72.10.
Reserve vedrørende COVID-19, jf. akt. 155 af 21. december 2021. Tilførslen er nedskrevet med
0,9 mio. kr. på § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen som følge af forventet mindreforbrug.

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 udgifter i Sundhedsministeriets de-
partement, der ved direkte opskrivning tilførte 14,5 mio. kr. til § 16.11.01.13. COVID-19 relate-
rede udgifter 2021, Departement, jf. akt. 156 af 16. december 2021.

Overførsel til indkøb af vacciner til § 16.35.01.13. COVID-relaterede udgifter i 2021, Statens
Serum Institut fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine, jf. akt 309 af 24. juni
(etableret overførselsadgang).

Aktstykke om finansiering af transitionsprojekt til ny driftsleverandør hos sundhed.dk, der
ved direkte opskrivning tilførte 23,5 mio. kr. til 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen
og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse
i Praksis, jf. akt. 350 af 16. september 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til overvågning af COVID-19, der overførte 4,8 mio.
kr. til § 16.11.11.13. COVID-19 relaterede udgifter og 54,5 mio. kr. til 16.35.01.13. COVID-19
relaterede udgifter i 2021, Statens Serum Institut, jf. akt. 164 af 16. december 2021

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 udgifter i Lægemiddelstyrelsen, der
ved direkte opskrivning tilførte 7,4 mio. kr. til § 16.11.16.13. COVID-19 relaterede udgifter i
2021, Lægemiddelstyrelsen, jf. akt. 167 af 16. december 2021.

Aktstykke om indbudgettering af midler til den danske EU-genopretningsplan, der overførte
40,3 mio. kr. til § 16.11.16.13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021, Lægemiddelstyrelsen fra §
35.11.41.10. Negativ budgetregulering til midler fra EU's genopretningsfacilitet, jf. akt. 140 af
16. december 2021.
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Der er på en række konti under § 16. Sundhedsministeriet sket en veksling af lønsum til drift
med henblik på at korrigere manglende bortfald af lønsumsopsparing fra COVID-19 bevillinger
i 2020.

ad. 4 Overførsel mellem ministerområder
Som følge af ressortændring vedr. ældreområdet er der overført 1.265,4 mio. kr. fra konti

under § 16. Sundhedsministeriet til konti under § 15. Social- og Ældreministeriet, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021.
 
ad 5. Overførsel mellem hovedkonti

Overførsel mellem hovedkonti på § 16. Sundhedsministeriet er samlet set neutrale.
 
ad 7. Dispositionsbegrænsninger

Sundhedsministeriets område afgiver i alt 0,6 mio. kr. under delloft for driftsudgifter som
følge af dispositionsbegrænsninger:

Der udmøntes på Sundhedsministeriets område en dispositionsbegrænsning på 0,3 mio. kr.
vedrørende 15. fase af statens indkøbsprogram, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv.
for 2021 af 18. november 2021.

Der udmøntes på Sundhedsministeriets område en dispositionsbegrænsning på 0,3 mio. kr.
vedrørende konsulentbesparelse på det brugerfinansierede område, jf. cirkulære om dispositions-
begrænser 2021 af 1. december 2021.
 
ad 9. Andre bevillingsforslag

Sundhedsministeriets område afgiver i alt 115,4 mio. kr. under delloft for driftsudgifter og
-2,9 mio. kr. uden for loft som følge af andre bevillingsforslag:

Nulstilling af § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram på 87,1
mio. kr. til dækning af DUT-kompensation af kommuner og regioner til sager om bl.a. opbevaring
af æg, Højesteretsdom om renter, medicinsk udstyr og digitalt sundhedskort.

Nulstilling af § 16.11.79.64. Udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-
og arbejdsmarkedsområdet på 12,3 mio. kr. vedr. opretholdelse af aktivitetsniveau og nødvendig
kapacitet på landets to sclerosehospitaler samt Center for Hjerneskade og Vejlefjord via bloktil-
skudsaktstykket, jf. akt. 320 af 29. juni 2021.

Nulstilling af § 16.11.79.19. Negativ budgetregulering vedr. sonderemedier på 11,2 mio. kr.
til dækning af DUT-kompensation af kommuner og regioner vedr. sonderemedier.

Nulstilling af § 16.11.79.60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2019-2022 på 1,5 mio.
kr. til dækning af DUT-kompensation af kommuner og regioner vedr. psykologordningen.

Nulstilling af § 16.11.79.66. Aftale om finansloven for 2021 på 22,8 mio. kr. til dækning af
DUT-kompensation af kommuner og regioner vedr. psykologordningen.

Overførsel på 1,0 mio. kr. til § 16.11.11.10. Almindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra
§ 16.51.78.10. Behandlingstilbud for pædofile med henblik på at udmønte midlerne i 2021 til en
oplysningskampagne frem for afdækning, jf. BV. 3.3.2.

Overførsel på 2,9 mio. kr. til § 16.35.01.12. COVID-19 relaterede udgifter, Statens Serum
Institut fra § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede udgifter i 2021, Statens Serum Institut. Overførsel
med henblik på, at korrigere underkonto for midler vedr. Nationalt klinisk studie om effekt og
sikkerhed af COVID-19 vacciner (ENFORCE) fra den danske EU-genopretningsplan, jf. BV.
3.3.2.

Overførsel på 15,2 mio. kr. til § 16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX
og KIH) fra § 16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet med henblik på at korrigere bevillingens placering, så den ligger på samme
underkonto som aktivitetsområdet, jf. BV. 3.3.2.

Overførsel af 1,1 mio. kr. fra opsparingen på § 16.53.10.30. Pulje til styrket samarbejde
mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis til § 16.53.11.25. Pulje til udbredelse af tvær-
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faglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på at korrigere bortfald, jf.
BV. 3.3.2.

Ændring af konto fra § 16.21.37. Tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19 til §
16.21.89. Tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19 fsva. midler til tilvalgsordningen, jf.
BV. 3.3.2.

Overførsel fra § 15. Social- og Ældreministeriet til § 16. Sundhedsministeriet for varetagelse
af opgaver på ældreområdet af Sundhedsministeriet på vegne af Social- og Ældreministeriet.
 
Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 4.787,0 1.147,2 5.934,2
Udgift ......................................................................................... 6.756,9 1.374,1 8.131,0
Indtægt ....................................................................................... 1.969,9 226,9 2.196,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 1.411,2 27,3 1.438,5
16.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.411,2 27,3 1.438,5

Forebyggelse ............................................................................. 637,0 550,4 1.187,4
16.21. Forebyggelse .................................................................. 637,0 550,4 1.187,4

Uddannelse og forskning ........................................................ 603,9 772,2 1.376,1
16.31. Uddannelse ..................................................................... 87,0 -0,5 86,5
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed 198,1 723,8 921,9
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme
 mv. .................................................................................. 318,8 48,9 367,7

Den primære sundhedstjeneste ............................................. 370,3 - 370,3
16.43. Sygesikring ..................................................................... 370,3 - 370,3
16.45. Apotekervæsen ............................................................... - - -

Sundhedsvæsenet ..................................................................... 579,1 99,0 678,1
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor .......................... 247,4 -11,3 236,1
16.53. Psykiatri ......................................................................... 197,5 -6,0 191,5
16.54. Hospice og palliation ..................................................... 26,7 - 26,7
16.55. Digital sundhed .............................................................. 107,5 116,3 223,8

Ældre og demens ..................................................................... 1.185,5 -1.173,5 12,0
16.65. Ældre .............................................................................. 1.133,7 -1.133,7 -
16.66. Indsatser vedr. demens .................................................. 51,8 -39,8 12,0

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... - 871,8 871,8
16.91. Tilskud til kommuner .................................................... - 871,8 871,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 8.099,7 -447,2 7.652,5
Udgift ......................................................................................... 8.099,7 -447,2 7.652,5
Indtægt ....................................................................................... - - -

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 5.052,1 -3.899,5 1.152,6
16.11. Centralstyrelsen .............................................................. 5.052,1 -3.899,5 1.152,6

Uddannelse og forskning ........................................................ 11,9 5.646,1 5.658,0
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme
 mv. .................................................................................. 11,9 5.646,1 5.658,0
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Sundhedsvæsenet ..................................................................... 1.564,4 - 1.564,4
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor .......................... 1.554,4 - 1.554,4
16.53. Psykiatri ......................................................................... 10,0 - 10,0

Ældre og demens ..................................................................... - - -
16.65. Ældre .............................................................................. - - -

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 1.471,3 -2.193,8 -722,5
16.91. Tilskud til kommuner .................................................... 1.471,3 -2.193,8 -722,5

 
Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 12.886,7 700,0 13.586,7
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 12.886,7 700,0 13.586,7
 Udgift ..................................................................................... 14.856,6 926,9 15.783,5
 Indtægt ................................................................................... 1.969,9 226,9 2.196,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................................................... 3.172,9 5.828,2 9.001,1
 Indtægt ................................................................................... 1.430,3 75,0 1.505,3
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 18,6 - 18,6
 Indtægt ................................................................................... 5,0 - 5,0
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 11.610,0 -4.901,3 6.708,7

Indtægt ................................................................................... 534,4 151,9 686,3
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 55,1 - 55,1
 Indtægt ................................................................................... 0,2 - 0,2
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Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 282,4 36,8 319,2
Indtægt ............................................................................... 21,3 3,0 24,3
Udgift ................................................................................. 303,7 39,8 343,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -11,0 39,8 3,0

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce fra § 35.11.22.10. Reserve til kommende life
science strategi. Udmøntning af Aftale om strategi
for life science jf. akt. 283 af 17. juni 2021 .............. 14,5 33,3 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 13.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområ-
det. Understøtte strategi for life science jf. akt. 320
af 29. juni 2021 ........................................................... - -14,0 -
Overførsel til § 16.11.01.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.07.10. Reserve til håndtering af
udfordringer. Støtte til Bavarian Nordic vaccine, jf.
akt. 362 af 23. september 2021 ................................... - 1,2 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed, Læge-
middelstyrelsen. Omprioritering af midler til DAR-
WIN EU, jf. akt. 53 af 18. november 2021 ............... -0,5 -0,5 -
Overførsel til § 16.11.01.59. Øvrige it-initiativer al-
men praksis fra § 35.11.44.10. Negativ budgetregu-
lering fra EU. Den danske EU-genopretningsplan
for 2021, jf akt. 140 af 16. december 2021 ............... - - 3,0
Overførsel til § 16.11.01.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.07.10. Reserve til udfordringer
vedr. COVID-19 mv. COVID-19 udgifter i SUMs
departement, jf. akt. 156 af 16. december 2021 ......... 7,5 7,5 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-
partementet til § 16.11.55.10. ICARS. Internationalt
Centre for Antimicrobial Resistance Solutions
(ICARS), jf. akt. 166 af 16. december 2021 .............. - -6,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel til § 16.11.01.13. COVID-19-relaterede
udgifter 2021 fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test
og smitteopsporing (COVID-19), jf. lov 157 af 2.
februar 2021 om test af tilrejsende arbejdskraft ......... - 1,0 -
Overførsel til § 16.11.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter i 2021 fra § 16.11.72.10. Reserve vedrø-
rende COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccineudgif-
ter, jf. akt. 155 af 16. december 2021 ........................ - 12,0 -
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Ekstraordinære driftsudgifter til COVID-19 udgifter
i Sundhedsministeriets departement som følge af
COVID-19, jf. akt. 156 af 16. december 2021 .......... - 14,5 -
Veksling af lønsum til drift på § 16.11.01. Departe-
mentet, med henblik på at korrigere manglende
bortfald af lønsumsopsparing fra COVID-19 bevil-
linger i 2020 ................................................................. -1,1 - -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksom-
hed, Departementet til § 15.11.01.10. Alm. virk-
somhed, Social- og Ældreministeriet, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021 ...................................... -7,0 -9,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.01.15. Reserve til gennemfø-
relse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdata-
styrelsen. Veksling af lønsum ..................................... -4,5 - -
Overførsel fra § 16.11.01.15. Reserve til gennemfø-
relse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdata-
styrelsen. Veksling af lønsum - anlægsløn ................. -5,5 - -
Overførsel fra § 16.11.01.15. Reserve til gennemfø-
relse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdata-
styrelsen. Veksling af lønsum - synlighedsreform ..... -6,8 - -
Overførsel til § 16.11.01.59. Øvrige it-initiativer i
almen praksis fra § 16.11.79.66. Aftale om finans-
loven for 2021. COVID-19 teknologipakke til PLO .. - 3,0 -
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-
partementet fra § 16.11.12.10. Alm. virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed. Veksling i forbindel-
se med udlån af medarbejder ...................................... 0,8 - -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.17.10. Alm. virk-
somhed, Sundhedsdatastyrelsen. DEP. Finansiering
af administrativt it ........................................................ -1,1 -1,8 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.17.10. Alm. virk-
somhed, Sundhedsdatastyrelsen. DEP. Udvikling af
fremskrivningsmodel for mikrosimulering .................. - -1,0 -
Overførsel fra § 16.11.01.30. Analyse af lægemid-
deldata og data om medicinsk udstyr til §
16.11.16.10. Almindelig virksomhed, Lægemiddel-
styrelsen. Overførsel vedr. Data Analytics Center

 (DAC) ........................................................................... - -13,4 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsda-
tastyrelsen. Overførsel af midler vedr. strategi for
life science ................................................................... -3,7 -3,7 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.11.37.10. Alm. virksomhed, Nationalt
Genom Center. Overførsel af midler vedr. strategi
for life science ............................................................. -0,3 -0,3 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-
partementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsstyrelsen. Visitationsretningslinje for be-
handlingen af BED i den regionale psykiatri ............. -0,2 -0,2 -
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Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-
partementet til § 16.11.17.55. Opfølgning på arbej-
det med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreple-
jen. Kontrakt med Danmarks Statistik ........................ - -2,4 -
Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-
partementet fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen. Fordeling af midler fra
Sundhedsdatastyrelsen som følge af ny Koncern-IT

 model ............................................................................ - 2,0 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundheds-
styrelsen. Strategi for life science af 20. maj 2021.
Styrket internationalt myndighedssamarbejde ............ -0,8 -0,8 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed, Lægemid-
delstyrelsen. Strategi for life science af 20. maj
2021. Styrket internationalt myndighedssamarbejde .. -1,1 -1,1 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsda-
tastyrelsen. Strategi for life science 20. maj 2021.
Styrket internationalt myndighedssamarbejde ............ -0,4 -0,4 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI. Strategi for
life science af 20. maj 2021. Styrket internationalt
myndighedssamarbejde ................................................ -0,4 -0,4 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsda-
tastyrelsen. Strategi for life science 20. maj 2021.
Task force kronisk sygdom, vidensafdækning ........... -0,1 -0,5 -
Overførsel fra § 16.11.01.67. Strategi for life scien-
ce til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, SDS. Strate-
gi for life science af 20. maj 2021. Task force for
kronisk sygdom, sekretariatsbetjening ........................ -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-
partementet til § 16.11.40.50. Gebyrvirksomhed
vedr. kliniske lægemiddelforsøg. Overførsel af op-
sparing fra Departementet til Det Etiske Råd i 2021 . -0,2 -2,3 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-
partementet til § 16.11.40.40. Gebyrvirksomhed
vedr. medicinsk udstyr. Overførsel af opsparing fra
Departementet til Det Etiske Råd i 2021 .................... - -1,0 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De-
partementet til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram. Dækning af
DUT-underskud 2021 .................................................. - -0,7 -
Overførsel fra § 16.11.79.62. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet til 16.11.01.10. Alm.
virksomhed, Departementet. Overskydende reserve ... - 26,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,5 - 3,5
Overført overskud .............................................................. 104,8 - 104,8
Egenkapital i alt ................................................................. 108,3 - 108,3

Langfristet gæld primo ...................................................... 60,7 - 60,7
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 5,0 - 5,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 55,7 - 55,7

Låneramme ........................................................................ 88,4 -26,4 62,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 63,0 - 89,8
Bemærkninger: Overførsel af låneramme fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen på 26,4
mio. kr.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 193,6 167,4 361,0
Indtægt ............................................................................... 31,2 55,9 87,1
Udgift ................................................................................. 224,8 223,3 448,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 39,0 223,3 55,9

2. Aktstykker  
Forhøjelse af lønsumsloftet for § 16.11.11.75. Vi-
denscenter for en værdig ældrepleje, jf. akt. 314 af
24. juni 2021 ................................................................ 4,4 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.53.31.10. BED/Spi-
seforstyrrelser, (Senge). Visitationsretningslinje
BED og tvang, jf. akt. 35 af 11. november 2021 ...... 0,5 0,5 -
Overførsel til § 16.11.11.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.07.10. Reserve til håndtering af
udfordringer vedr. COVID-19 mv. Krisehåndtering
af COVID-19, jf. akt. 135 af 9. december 2021 ........ 34,7 34,7 -
Overførsel til § 16.11.11.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.07.10. Reserve til håndtering af
udfordringer vedr. COVID-19 mv. Krisehåndtering
af COVID-19, jf. akt. 135 af 9. december 2021 ........ - 96,0 -
Overførsel til § 16.11.11.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 16.11.16.12. COVID-19-relaterede
udgifter. Krisehåndtering af COVID-19, jf. akt. 135
af 9. december 2021 .................................................... - 56,8 -
Overførsel til § 16.11.11.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 16.53.30.10. Akut psykiatrisk udryk-
ningstjeneste. Krisehåndtering af COVID-19, jf.
akt. 135 af 9. december 2021 ...................................... - 5,0 -
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Overførsel til 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sund-
hedsstyrelsen fra § 15.11.11. Administration af æl-
dreområdet, SM. Adm. bidrag styrkelse af demens-
venlige samfund, jf. akt. 351 af 23. september 2021 . - - 0,2
Overførsel til 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sund-
hedsstyrelsen fra § 15.11.11. Administration af æl-
dreområdet, SM. Administrationsbidrag, pulje til fa-
ste teams, jf. akt. 351 af 23. september 2021 ............ - - 0,2
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, SST
fra § 35.11.07.10. Reserve til udfordringer vedr.
COVID-19 mv. Udvidelse af influenzavaccinations-
programmet, jf. akt. 165 af 16. december 2021 ......... - 4,0 -
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, SST
fra § 15.75.24. Styrket indsats til personer med sen-
følger efter seksuelle overgreb i barndommen og
ungdommen, jf. akt. 313 af 24. juni 2021 .................. 0,5 0,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til multisproget hotline
som følge af COVID-19, jf. akt. 310 af 24. juni

 2021 .............................................................................. - 0,2 -
Ekstraordinære driftsudgifter til krisehåndtering af
COVID-19 som følge af COVID-19, jf. akt. 135 af
9. december 2021 ......................................................... - 5,5 -
Overførsel til § 16.11.11.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende CO-
VID-19 vaccine. COVID-19 vaccineudgifter, jf. akt.
155 af 21. december 2021 ........................................... - 11,2 -
Nedskrivning af midler til COVID-19 vacciner, jf.
akt. 155 af 21. december 2021 .................................... - -0,9 -
Veksling af lønsum til drift på § 16.11.11. Sund-
hedsstyrelsen, med henblik på at korrigere mang-
lende bortfald af lønsumsopsparing fra COVID-19
bevillinger i 2020 ......................................................... -5,6 - -
Ekstraordinære driftsudgifter forbundet med over-
vågning af COVID-19 som følge af COVID-19, jf.
akt. 164 af 16. december 2021 .................................... - 4,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse,
Sundhedsstyrelsen til § 15.11.01.10. Alm. virksom-
hed Social- og Ældreministeriet, jf. kongelig resolu-
tion af 21. januar 2021 ................................................ -2,1 -2,7 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.10. Almindelig
virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.11.10.
Almindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - -8,8 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.11. Forebyggelse,
Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.11.20. Forebyggelse,
Sundhedsstyrelsen, jf. kongelig resolution af 21. ja-
nuar 2021 ..................................................................... - -1,1 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.13. Aftale om na-
tional demenshandlingsplan 2025, SST fra §
16.11.11.65. Aftale om national demenshandlings-
plan 2025, jf. kongelig resolution af 21. januar

 2021 .............................................................................. - -6,9 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.14. Videnscenter
for en værdig ældrepleje, SST fra § 16.11.11.75.
Videnscenter for en værdig ældrepleje, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021 ...................................... - -24,8 -
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Ressortoverførsel til § 15.11.11.15. Styrket fritvalg
på ældreområdet, SST fra § 16.11.11.76. Styrket
frit valg på ældreområdet, jf. kongelig resolution af
21. januar 2021 ............................................................ - -6,8 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.16. Advisory Board
for mad, måltider & sundhed, SST fra §
16.11.11.77. Advisory Board for mad, måltider &
sundhed, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ... - -2,4 -
Ressotoverførsel til § 15.11.11.17. Satspuljen på
ældreområdet for 2018-2021, SST fra §
16.11.11.80. Satspuljen på ældreområdet for 2018-
2021, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ........ - -2,0 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.18. Satspuljen på
ældreområdet 2019-2022, SST fra § 16.11.11.83.
Satspuljen på ældreområdet 2019-2022, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021 ...................................... - -1,8 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.10. Almindelig
virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.11.80.
Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-
2021, jf. kongelig resolution af 21. januar ................. - -0,8 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.10. Almindelig
virksomhed, SST fra § 16.11.11.83. Aftale om sat-
spuljen på ældreområdet 2019-2022, Sundhedssty-
relsen, jf. kongelig resolution af 21. januar ................ - -0,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.18.10. Alm.
virksomhed, Styrelsen for Patientklager. Lønsum-
safregning vedr. Koncernregnskab - STPK ................ 0,4 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Lønsumsafreg-
ning vedr. Koncernregnskab - SDS ............................ 0,7 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm.
virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Løn-
sumsafregning vedr. Koncernregnskab - STPS .......... 1,1 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.16.10. Alminde-
lig virksomhed, Lægemiddelstyrelsen. Lønsumsaf-
regning vedr. Koncernregnskab - LMST .................... 1,2 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.40.10. Alminde-
lig virksomhed, Fællessekretariatet. Lønsumsafreg-
ning vedr. Koncernregnskab - FSEKR ....................... 0,1 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.37.10. Alm.
virksomhed, Nationalt Genom Center. Lønsumsaf-
regning vedr. Koncernregnskab - NGC ...................... 0,3 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm.
virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Løn-
sumsafregning vedr. Servicecenter og arbejdsmiljø -
STPS ............................................................................. -1,3 - -
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Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.31.03.10. Videre-
uddannelse af læger og tandlæger, LB nr. 1350 af
2008 og LB nr. 913 af 2010. Fast administrations-
bidrag ............................................................................ 0,5 0,5 -
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sund-
hedsstyrelsen fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspul-
jer på sundheds- og ældreområdet. Seksuel sundhed . 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sund-
hedsstyrelsen fra § 16.11.50.10. Satspuljer på sund-
heds- og ældreområdet. Styrkelse af den kommuna-
le alkoholbehandling af dobbeltbelastede ................... 0,1 0,2 -
Overførsel til § 16.11.11.70. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet for 2018-2021 fra §
16.11.50.10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og
ældreområdet. Fremskudt regional funktion i b&u
psykiatrien .................................................................... 0,8 0,8 -
Overførsel til § 16.11.11.70. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet for 2018-2021 fra §
16.11.50.10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og
ældreområdet. Fælles tværsektorielle teams ned-
bring tvang ................................................................... 0,2 0,2 -
Overførsel til § 16.11.11.70. Satspuljen på sund-
hedsområdet for 2018-2021 fra § 16.11.50.10. Sat-
spuljer på sundheds- og ældreområdet. Styrket ind-
sats for mennesker med spiseforstyrrelser og selv-
skade ............................................................................. 0,3 0,3 -
Overførsel til § 16.11.11.80. Aftale om satspuljen
på ældreområdet for 2018-2021 fra § 16.11.50.10.
Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområ-
det. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem ............... 0,6 0,6 -
Overførsel til § 16.11.11.80. Aftale om satspuljen
på ældreområdet for 2018-2021 fra § 16.11.50.10.
Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområ-
det. Fællesskabspuljen ................................................. 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.80. Satspuljen på ældre-
området for 2018-2021 fra § 16.11.50.10. Satspuljer
på sundheds- og ældreområdet. Tværfaglige ernæ-
ringsindsatser for underernærede ældre ...................... 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.83. Satspuljen på ældre-
området 2019-2022 fra § 16.11.50.10. Satspuljer på
sundheds- og ældreområdet. Pulje til at bekæmpe
ensomhed hos hjemmehjælpsmodtagere ..................... 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Finansiering af
renter ifm. Overførsel af anlæg SDS .......................... - -0,4 -
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sund-
hedsstyrelsen fra § 16.11.79.62. Aftale om finanslo-
ven for 2019 på sundhedsområdet. National strategi
for fødselsdepressioner ................................................ 0,2 1,2 -
Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alm. virksom-
hed, Departementet. Visitationsretningslinje for be-
handlingen af BED i den regionale psykiatri ............. 0,2 0,2 -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Fordeling af
midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .. - 1,9 -
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Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.67. Strategi for li-
fe science. Strategi for life science af 20. maj 2021.
Styrket internationalt myndighedssamarbejde ............ 0,8 0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 15.11.11.10. Alminde-
lig virksomhed, Sundhedsstyrelsen, jf. samarbejds-
aftale ............................................................................. - - 8,8
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sund-
hedsstyrelsen fra § 15.11.11.11. Forebyggelse,
Sundhedsstyrelsen, jf. samarbejdsaftale ...................... - - 1,1
Overførsel til § 16.11.11.65. Aftale om national de-
menshandlingsplan 2025 fra § 15.11.11.13. Aftale
om national demenshandlingsplan 2025, Sundheds-
styrelsen, jf. samarbejdsaftale ...................................... - - 6,9
Overførsel til § 16.11.11.75. Videnscenter for en
værdig ældrepleje fra § 15.11.11.14. Videnscenter
for en værdig ældrepleje, Sundhedsstyrelsen, jf.
samarbejdsaftale ........................................................... - - 24,8
Overførsel til § 16.11.11.76. Styrket frit valg på æl-
dreområdet fra § 15.11.11.15. Styrket fritvalg på
ældreområdet, Sundhedsstyrelsen, jf. samarbejdsaf-
tale ................................................................................ - - 6,8
Overførsel til § 16.11.11.77. Advisory Board for
mad, måltider & sundhed fra § 15.11.11.16. Advi-
sory Board for mad, måltider & sundhed, Sund-
hedsstyrelsen, jf. samarbejdsaftale .............................. - - 2,4
Overførsel til § 16.11.11.80. Satspuljen på ældre-
området for 2018-2021 fra § 15.11.11.17. Satspul-
jen på ældreområdet for 2018-2021, Sundhedssty-
relsen, jf. samarbejdsaftale .......................................... - - 2,0
Overførsel til § 16.11.11.83. Satspuljen på ældre-
området 2019-2022 fra § 15.11.11.18. Satspuljen på
ældreområdet 2019-2022, Sundhedsstyrelsen, jf.
samarbejdsaftale ........................................................... - - 1,8
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.78.10. Behand-
lingstilbud for pædofile, jf. BV. 3.3.2 ........................ - 1,0 -
Overførsel til § 16.11.11.80. Aftale om satspuljen
på ældreområdet for 2018-2021 fra § 15.11.11.10.
Almindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen, jf. sam-
arbejdsaftale ................................................................. - - 0,8
Overførsel til § 16.11.11.83. Aftale om satspuljen
på ældreområdet 2019-2022 fra § 15.11.11.10. Al-
mindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen, jf. samar-
bejdsaftale .................................................................... - - 0,1
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.10. Almin-
delig virksomhed, Sundhedsstyrelsen til §
16.11.11.10. Almindelig virksomhed, Sundhedssty-
relsen, jf. samarbejdsaftale .......................................... - 8,8 -
Udmøntning af bevilling fra § 15.11.11.11. Fore-
byggelse, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.11.20. Fore-
byggelse, Sundhedsstyrelsen, jf. samarbejdsaftale ..... - 1,1 -
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.13. Aftale
om national demenshandlingsplan 2025, SST til §
16.11.11.65. Aftale om national demenshandlings-
plan 2025, jf. samarbejdsaftale .................................... - 6,9 -
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Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.14. Vi-
denscenter for en værdig ældrepleje, SST til §
16.11.11.75. Videnscenter for en værdig ældrepleje,
jf. samarbejdsaftale ...................................................... - 24,8 -
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.15. Styrket
fritvalg på ældreområdet, SST til § 16.11.11.76.
Styrket frit valg på ældreområdet, jf. samarbejdsaf-

 tale ................................................................................ - 6,8 -
Udmøntning af bevilling fra § 15.11.11.16. Adviso-
ry Board for mad, måltider & sundhed, SST til §
16.11.11.77. Advisory Board for mad, måltider &
sundhed, jf. samarbejdsaftale ...................................... - 2,4 -
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.17. Sat-
spuljen på ældreområdet for 2018-2021, SST til §
16.11.11.80. Satspuljen på ældreområdet for 2018-
2021, jf. samarbejdsaftale ............................................ - 2,0 -
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.18. Sat-
spuljen på ældreområdet 2019-2022, SST til §
16.11.11.83. Satspuljen på ældreområdet 2019-
2022, jf. samarbejdsaftale ............................................ - 1,8 -
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.10. Almin-
delig virksomhed, Sundhedsstyrelsen til §
16.11.11.80. Aftale om satspuljen på ældreområdet
for 2018-2021, jf. samarbejdsaftale ............................ - 0,8 -
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.10. Almin-
delig virksomhed, SST til § 16.11.11.83. Aftale om
satspuljen på ældreområdet 2019-2022, Sundheds-
styrelsen, jf. samarbejdsaftale ...................................... - 0,1 -

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 147,7 949,7 1.097,4
Indtægt ............................................................................... 90,4 15,6 106,0
Udgift ................................................................................. 238,1 965,3 1.203,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -14,7 965,3 15,6

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel til § 16.11.12.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing. Smitteopsporing og udbrudshånd-
tering (COVID-19), jf. akt. 94 af 9. december 2021 . - 963,3 -
Veksling af lønsum til drift på § 16.11.12. Styrel-
sen for Patientsikkerhed, med henblik på at korrige-
re manglende bortfald af lønsumsopsparing fra CO-
VID-19 bevillinger i 2020 ........................................... -12,1 - -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel fra § 16.11.12.10. Alm. virksom-
hed, Styrelsen for Patientsikkerhed til §
15.11.01.10. Alm. virksomhed, Social- og Ældremi-
nisteriet, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ... -0,5 -0,7 -
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Ressortoverførsel til § 15.11.11.20. Demensrådet,
STPS fra § 16.11.12.35. Aftale om national de-
menshandlingsplan 2025, jf. kongelig resolution af
21. januar 2021 ............................................................ - -0,3 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.21. Ældretilsynet,
Styrelsen for Patientsikkerhed fra § 16.11.12.40.
Styrket tilsyn på ældreområdet, jf. kongelig resolu-
tion af 21. januar 2021 ................................................ - -15,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.11.10. Al-
mindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsum-
safregning vedr. Koncernregnskab - STPS ................. -1,1 - -
Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.11.10. Al-
mindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsum-
safregning vedr. Servicecenter og arbejdsmiljø -
STPS ............................................................................. 1,3 - -
Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.01.10. Al-
mindelig virksomhed, Departementet. Veksling i
forbindelse med udlån af medarbejder ........................ -0,8 - -
Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.16.10. Al-
mindelig virksomhed, Lægemiddelstyrelsen. Veks-
ling af lønsum - Afregning af Servicecenter LMST .. 2,3 - -
Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.18.10.
Alm. virksomhed, Styrelsen for Patientklager.
Veksling af lønsum - Udlån af medarbejder til
STPS ............................................................................. -3,8 - -
Overførsel til § 16.11.12.10. Alm. virksomhed, Sty-
relsen for Patientsikkerhed fra § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Fordeling af
midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .. - 2,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 16.11.12.35. Aftale om national de-
menshandlingsplan 2025 fra § 15.11.11.20. De-
mensrådet, Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. samar-
bejdsaftale .................................................................... - - 0,3
Overførsel til § 16.11.12.40. Styrket tilsyn på æl-
dreområdet fra § 15.11.11.21. Ældretilsynet, Styrel-
sen for Patientsikkerhed, jf. samarbejdsaftale ............ - - 15,3
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.20. De-
mensrådet, STPS til § 16.11.12.35. Aftale om natio-
nal demenshandlingsplan 2025, jf. samarbejdsaftale .. - 0,3 -
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.21. Ældre-
tilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed til §
16.11.12.40. Styrket tilsyn på ældreområdet, jf.

 samarbejdsaftale ........................................................... - 15,3 -
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16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 218,2 -65,8 152,4
Indtægt ............................................................................... 430,2 92,5 522,7
Udgift ................................................................................. 648,4 26,7 675,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 26,7 92,5

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, LMS fra § 35.11.22.10. Reserve til kommende
life science strategi. Aftale om strategi for life sci-
ence jf. akt. 283 af 17. juni 2021 ............................... - 1,4 -
Overførsel til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed,
LMST fra § 06.11.01.30. Udenrigstjenesten og fra
§ 16.11.01.67. Life Science. Omprioritering af mid-
ler til DARWIN EU, jf. akt. 53 af 18. november

 2021 .............................................................................. - 1,5 -
Overførsel fra § 16.11.16.12. COVID-19-relaterede
udgifter til § 16.11.11.12. COVID-19-relaterede ud-
gifter. Krisehåndtering af COVID-19, jf. akt. 135 af
9. december 2021 ......................................................... - -56,8 -
Overførsel til § 16.11.16.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.44.10. Negativ budgetregule-
ring EU's genopretningsfacilitet. Den danske EU-
genopretningsplan, jf. akt. 140 af 16. december
2021 .............................................................................. - - 52,2
Overførsel til § 16.11.16.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.07.10. Reserve til udfordringer
vedr. COVID-19 mv. COVID-19 udgifter i Læge-
middelstyrelsen, jf. akt. 167 af 16. december 2021 ... - 6,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til styrkelse af forsy-
ningssikkerheden for lægemidler, jf. akt. 228 af 29.
april 2021 ..................................................................... - 40,3 -
Overførsel til § 16.11.16.13. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.41.10. Negativ budgetregule-
ring uden for loft. Den danske EU-genopretnings-
plan, jf. akt. 140 af 16. december 2021 ...................... - - 40,3
Overførsel til § 16.11.16.13. COVID-19-relaterede
udgifter 2021 fra § 16.11.72.10. Reserve vedrøren-
de COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccineudgifter,
jf. akt. 155 af 21. december 2021 ............................... - 16,3 -
Ekstraordinære driftsudgifter til finansiering af CO-
VID-19 udgifter i Lægemiddelstyrelsen som følge
af COVID-19, jf. akt. 167 af 16. december 2021 ...... - 7,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.11.10. Almin-
delig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsaf-
regning vedr. Koncernregnskab - LMST .................... - - -
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Overførsel til § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen fra § 16.11.01.30. Analy-
se af lægemiddeldata og data om medicinsk udstyr.
Overførsel af midler vedr. Data Analytics Center ..... - 13,4 -
Overførsel til § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm.
virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Veks-
ling af lønsum - Afregning af Servicecenter LMST .. - - -
Overførsel til § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen fra § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Fordeling af
midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .. - 0,1 -
Overførsel til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed,
LMS fra § 16.11.01.67. Strategi for life science.
Aftale om Strategi for life science af 20. maj 2021.
Styrket internationalt myndighedssamarbejde ............ - 1,1 -
Overførsel fra § 16.11.16.10. Alm. virksomhed,
Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.40.50. Gebyrvirk-
somhed vedr. kliniske lægemiddelforsøg. Regule-
ring af gebyr og merbevilling som følge af ny EU-

 forordning ..................................................................... - -5,0 -
Overførsel til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed, Læ-
gemiddelstyrelsen fra § 16.11.17.10. Alm. virksom-
hed, Sundhedsdatastyrelsen. Overførsel vedr. E-me-

 disys .............................................................................. - 0,7 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 18,4 - 18,4
Overført overskud .............................................................. 3,8 - 3,8
Egenkapital i alt ................................................................. 22,2 - 22,2

Langfristet gæld primo ...................................................... 53,3 - 53,3
+ anskaffelser .................................................................... 2,4 - 2,4
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 16,0 - 16,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 18,4 - 18,4
Samlet gæld ultimo ........................................................... 53,3 - 53,3

Låneramme ........................................................................ 53,3 28,1 81,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 65,5
Bemærkninger: Lånerammen forhøjes for § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen med 37,1 mio. kr. for at undgå en forventet
overskridelse af lånerammen, jf. akt. 77 af 2. december 2021. Overførsel af låneramme fra § 16.11.16. Lægemiddelsty-
relsen til § 16.35.01. Statens Serum Institut på 9,0 mio. kr.
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16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 298,1 95,2 393,3
Indtægt ............................................................................... 32,6 3,5 36,1
Udgift ................................................................................. 330,7 98,7 429,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 32,3 98,7 3,5

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 35.11.22.22. Reserve
til kommende life science strategi. Aftale om strate-
gi for life science, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 ......... - 0,5 -
Forhøjelse af lønsumsloftet for § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen, jf. akt. 314 af
24. juni 2021 ................................................................ 0,6 - -
Overførsel til § 16.11.17.30. System vedr. anven-
delse af tvang fra § 16.53.31.10. BED/Spiseforsty-
relser (Senge). Visitationsretningslinje BED og
tvang, jf. akt. 35 af 11. november 2021 ..................... 0,5 0,5 -
Overførsel til § 16.11.17.56. Cyber- og informa-
tionssikkerhed fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag. Cyber- og informationssikker-
hed, jf. akt. 60 af 25. november 2021 ........................ 0,7 2,8 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
SDS fra § 16.51.17.30. Styrket monitorering og
kvalitetsudvikling. Kliniske kvalitetsdatabaser på
kræftområdet, jf. akt. 61 af 25. november 2021 ........ - 2,0 -
Overførsel til § 16.11.17.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.07.10. Reserve til udfordringer
vedr. COVID-19 mv. Merudgifter vedr. overvåg-
ning af COVID-19, jf. akt. 164 af 16. december
2021 .............................................................................. 0,9 4,5 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
SDS fra § 35.11.07.10. Reserve til udfordringer
vedr. COVID-19 mv. Udvidelse af influenzavacci-
nationsprogrammet, jf. akt. 165 af 16. december

 2021 .............................................................................. - 0,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til digitalt coronapas
som følge af COVID-19, jf. akt. 205 af 8. april

 2021 .............................................................................. - 28,3 -
Ekstraordinære driftsudgifter til IT-udgifter til
håndtering af COVID-19 i Sundhedsdatastyrelsen i
2021 som følge af COVID-19, jf. akt. 134 af 9. de-
cember 2021 ................................................................. - 48,7 -
Overførsel til § 16.11.17.13. COVID-19-relaterede
udgifter 2021 fra § 16.11.72.10. Reserve vedrøren-
de COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccineudgifter,
jf. akt. 155 af 16. december 2021 ............................... - 11,9 -
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Veksling af lønsum til drift på § 16.11.17. Sund-
hedsdatastyrelsen, med henblik på at korrigere
manglende bortfald af lønsumsopsparing fra CO-
VID-19 bevillinger i 2020 ........................................... -1,7 - -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel til § 15.11.11.30. Plejehjemsover-
sigt, Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.17.40. Ud-
vikling og drift af Plejehjemsportalen, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021 ...................................... - -1,5 -
Ressortoverførsel til § 15.11.11.31. Kvalitetsindika-
torer i ældreplejen og brugertilfredshed, SDS fra §
16.11.17.55. Kvalitetsindikatorer i ældreplejen, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -2,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.11.10. Almindelig
virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsafregning
vedr. Koncernregnskab - SDS ..................................... -0,7 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.35.01.10. Driftsbud-
get, SSI. Opgaveløsning for SSI - veksling af løn-
sum ............................................................................... 3,6 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.15. Reserve
til gennemførelse af programmet om bedre brug af
sundhedsdata. Veksling af lønsum .............................. 4,5 - -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.35.01.10. Driftsbud-
get, SSI. MIBA/HAIBA - regioners bidrag ................ - -1,6 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.35.01.10. Driftsbud-
get, SSI. MIBA/HAIBA - Egenfinansiering Sund-

 hedsdatastyrelsen .......................................................... - -0,4 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.18.10. Alm. virk-
somhed, Styrelsen for Patientklager. Medarbejdere
og opgaveløsning for STPK - veksling af lønsum ..... 5,3 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.15. Reserve
til gennemførelse af programmet om bedre brug af
sundhedsdata. Veksling af lønsum - anlægsløn .......... 5,5 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.15. Reserve
til gennemførelse af programmet om bedre brug af
sundhedsdata. Veksling af lønsum - synlighedsre-
form .............................................................................. 6,0 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.11.10. Alminde-
lig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Finansiering af
renter ifm. Overførsel af anlæg SDS .......................... - 0,4 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.10. Alminde-
lig virksomhed, Departementet. DEP. Finansiering
af administrativt it ........................................................ 1,1 1,8 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.10. Alminde-
lig virksomhed, Departementet. DEP. Udvikling af
fremskrivningsmodel for mikrosimulering .................. - 1,0 -
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Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.67. Strategi
for life science. Overførsel af midler vedr. strategi
for life science ............................................................. 3,7 3,7 -
Overførsel til § 16.11.17.55. Opfølgning på arbejdet
med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen
fra § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed, Departe-
mentet. Kontrakt med Danmarks Statistik .................. - 2,4 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.01.10. Alm. virk-
somhed, Departementet. Fordeling af midler fra
Sundhedsdatastyrelsen som følge af ny Koncern-IT

 model ............................................................................ - -2,0 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.35.01.10. Driftsbud-
get, SSI. Fordeling af midler fra Sundhedsdatasty-
relsen som følge af ny Koncern-IT model ................. - -0,7 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.11.10. Alm. virk-
somhed, Sundhedsstyrelsen. Fordeling af midler fra
SDS som følge af ny Koncern-IT model .................... - -1,9 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.12.10. Alm. virk-
somhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Fordeling
af midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT mo-

 del ................................................................................. - -2,7 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.18.10. Alm. virk-
somhed, Styrelsen for Patientklager. Fordeling af
midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .. - -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.16.10. Almindelig
virksomhed, Lægemiddelstyrelsen. Fordeling af
midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .. - -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.40.10. Alm. virk-
somhed, Fællessekretariatet. Fordeling af midler fra
SDS som følge af ny Koncern-IT model .................... - -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.37.10. Alm. virk-
somhed, Nationalt Genom Center. Fordeling af
midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .. - -0,4 -
Overførsel til § 16.11.17.50. Sundhedsdataudspil fra
§ 16.11.17.50. Sundhedsdataudspil. Veksling af løn-
sum. Nationale Strategi for Cyber- og informations-
sikkerhed 2018-2021 .................................................... 1,7 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.67. Strategi
for life science. Strategi for life science 20. maj
2021. Styrket internationalt myndighedssamarbejde .. 0,4 0,4 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.67. Strategi
for life science. Strategi for life science af 20. maj
2021. Task force kronisk sygdom, vidensafdækning . 0,1 0,5 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
SDS fra § 16.11.01.67. Strategi for life science.
Strategi for life science af 20. maj 2021. Task force
for kronisk sygdom, sekretariatsbetjening .................. 0,1 0,1 -
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Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.16.10. Alm. virk-
somhed, Lægemiddelstyrelsen. Overførsel vedr. E-

 medisys ......................................................................... - -0,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion af § 16.11.17.10. Alm. virksom-
hed, Sundhedsdatastyrelsen som følge af konsulent-
besparelser på det brugerfinansierede område, jf.

 FL20-aftale ................................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 16.11.17.40. Udvikling og drift af
Plejehjemsportalen fra § 15.11.11.30. Plejehjemso-
versigt, Sundhedsdatastyrelsen, jf. samarbejdsaftale .. - - 1,5
Overførsel til § 16.11.17.55. Kvalitetsindikatorer i
ældreplejen fra § 15.11.11.31. Kvalitetsindikatorer i
ældreplejen og brugertilfredshed, jf. samarbejdsafta-
le ................................................................................... - - 2,0
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.30. Pleje-
hjemsoversigt, Sundhedsdatastyrelsen til §
16.11.17.40. Udvikling og drift af Plejehjemsporta-
len, jf. samarbejdsaftale ............................................... - 1,5 -
Udmøntning af overførsel fra § 15.11.11.31. Kvali-
tetsindikatorer i ældreplejen og brugertilfredshed,
SDS til § 16.11.17.55. Kvalitetsindikatorer i ældre-
plejen, jf. samarbejdsaftale .......................................... - 2,0 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 5,4 - 5,4
Overført overskud .............................................................. 5,4 - 5,4
Egenkapital i alt ................................................................. 10,8 - 10,8

Langfristet gæld primo ...................................................... 85,0 - 85,0
+ anskaffelser .................................................................... 5,0 - 5,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 10,0 - 10,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 80,0 - 80,0

Låneramme ........................................................................ 80,0 105,0 185,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 43,2
Bemærkninger: Overførsel af låneramme til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen på i alt 105,0 mio. kr. fra § 16.11.01.
Departementet (26,4 mio. kr.), § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager (1,0 mio. kr.), § 16.11.37. Nationalt Genom Center
(3,8 mio. kr.), § 16.11.40. Fællessekretariatet (1,0 mio. kr.) og § 16.35.01. Statens Serum Institut (72,8 mio. kr.).
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16.11.18. Styrelsen for Patientklager (tekstanm. 120) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 20,0 0,2 20,2
Indtægt ............................................................................... 147,0 - 147,0
Udgift ................................................................................. 167,0 0,2 167,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 3,4 0,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.18.10. Alm. virksomhed,
Styrelsen for Patientklager til § 16.11.11.10. Almin-
delig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsaf-
regning vedr. Koncernregnskab - STPK ..................... -0,4 - -
Overførsel til § 16.11.18.10. Alm. virksomhed, Sty-
relsen for Patientklager fra § 16.11.12.10. Alm.
virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Veks-
ling af lønsum - Udlån af medarbejder til STPS ....... 3,8 - -
Overførsel til § 16.11.18.10. Alm. virksomhed, Sty-
relsen for Patientklager fra § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Fordeling af
midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .. - 0,2 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,1 - 3,1
Overført overskud .............................................................. 29,1 - 29,1
Egenkapital i alt ................................................................. 32,2 - 32,2

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

Låneramme ........................................................................ 2,1 -1,0 1,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 19,0 - 36,4
Bemærkninger: Overførsel af låneramme fra § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen
på 1,0 mio. kr.
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16.11.37. Nationalt Genom Center (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 29,7 0,7 30,4
Indtægt ............................................................................... 212,7 - 212,7
Udgift ................................................................................. 242,4 0,7 243,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.37.10. Alm. virksomhed, Na-
tionalt Genom Center til § 16.11.11.10. Almindelig
virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsafregning
vedr. Koncernregnskab - NGC .................................... -0,3 - -
Overførsel til § 16.11.37.10. Alm. virksomhed, Na-
tionalt Genom Center fra § 16.11.01.67. Strategi for
life science. Overførsel af midler vedr. strategi for
life science ................................................................... 0,3 0,3 -
Overførsel til § 16.11.37.10. Alm. virksomhed, Na-
tionalt Genom Center fra § 16.11.17.10. Alm. virk-
somhed, Sundhedsdatastyrelsen. Fordeling af midler
fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .............. - 0,4 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,6 - 0,6
Overført overskud .............................................................. 0,9 - 0,9
Egenkapital i alt ................................................................. 1,5 - 1,5

Langfristet gæld primo ...................................................... 0,9 - 0,9
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 0,5 - 0,5
- afskrivninger ................................................................... 0,2 - 0,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,2 - 1,2

Låneramme ........................................................................ 5,0 -3,8 1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 24,0 - 100,0
Bemærkninger: Overførsel af låneramme fra § 16.11.37. Nationalt Genom Center til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen
på 3,8 mio. kr.

16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske
Komité (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,0 15,6 26,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 11,0 15,6 26,6
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Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 9,0 15,6 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.11.40.50. Den Nationale Viden-
skabsetiske Komité fra § 35.11.22.10. Reserve til
kommende life science strategi. Aftale om strategi
for life science, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 ............. 3,9 7,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.40.10. Almindelig virksom-
hed, Fællessekretariatet til § 16.11.11.10. Alminde-
lig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsafreg-
ning vedr. Koncernregnskab - FSEKR ....................... -0,1 - -
Overførsel til § 16.11.40.10. Almindelig virksom-
hed, Fællessekretariatet fra § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Fordeling af
midler fra SDS som følge af ny Koncern-IT model .. - 0,2 -
Overførsel til § 16.11.40.50. Gebyrvirksomhed
vedr. kliniske lægemiddelforsøg fra § 16.11.16.10.
Alm. virksomhed, Lægemiddelstyrelsen. Regulering
af gebyr og merbevilling som følge af ny EU-for-
ordning ......................................................................... 5,0 5,0 -
Overførsel til § 16.11.40.50. Gebyrvirksomhed
vedr. kliniske lægemiddelforsøg fra § 16.11.01.10.
Alm. virksomhed, Departementet. Overførsel af op-
sparing fra Departementet til Det Etiske Råd i 2021 . 0,2 2,3 -
Overførsel til § 16.11.40.40. Gebyrvirksomhed
vedr. medicinsk udstyr fra § 16.11.01.10. Alm.
virksomhed, Departementet. Overførsel af opspa-
ring fra Departementet til Det Etiske Råd i 2021 ...... - 1,0 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,2 - 0,2
Overført overskud .............................................................. 0,2 - 0,2
Egenkapital i alt ................................................................. 0,4 - 0,4

Langfristet gæld primo ...................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 1,0 - 1,0
- afskrivninger ................................................................... 0,2 - 0,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,8 - 0,8

Låneramme ........................................................................ 1,7 -1,0 0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 47,1 - 114,3
Bemærkninger: Overførsel af låneramme fra § 16.11.40. Fællessekretariatet for det Etiske Råd og NVK til § 16.11.17.
Sundhedsdatastyrelsen på 1,0 mio. kr.
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16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2,5 -2,5 -
Udgift ................................................................................. 2,5 -2,5 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -2,4 -2,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.20.
Forebyggelse. Seksuel sundhed ................................... -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.20.
Forebyggelse. Styrkelse af den kommunale alkohol-
behandling af dobbeltbelastede ................................... -0,1 -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.70.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-
2021. Fremskudt regional funktion i B&U psyki-
atrien ............................................................................. -0,8 -0,8 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.70.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-
2021. Fælles tværsektorielle teams nedbring tvang ... -0,2 -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Satspuljer på sund-
heds- og ældreområdet til § 16.11.11.70. Satspuljen
på sundhedsområdet for 2018-2021. Styrket indsats
for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade ... -0,3 -0,3 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.80.
Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-
2021. Pulje til mere hjemlighed på plejehjem ............ -0,6 -0,6 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.80.
Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-
2021. Fællesskabspuljen .............................................. -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Satspuljer på sund-
heds- og ældreområdet til § 16.11.11.80. Satspuljen
på ældreområdet for 2018-2021. Tværfaglige ernæ-
ringsindsatser for underernærede ældre ...................... -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Satspuljer på sund-
heds- og ældreområdet til § 16.11.11.83. Satspuljen
på ældreområdet 2019-2022. Pulje til at bekæmpe
ensomhed hos hjemmehjælpsmodtagere ..................... -0,1 -0,1 -
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16.11.55. ICARS (tekstanm. 140) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 50,0 6,8 56,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6,8 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.11.55.10. ICARS fra §
16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. In-
ternationalt Centre for Antimicrobial Resistance So-
lutions (ICARS), jf. akt. 166 af 16. december 2021 .. - 6,8 -

16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.000,0 -2.000,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2.000,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Forhøjelse af reserve vedr. COVID-19 vacciner, jf.
akt. 309 af 24. juni 2021 ............................................. - 808,5 -
Overførsel fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende
COVID-19 vaccine til § 16.35.01.13. COVID-19
relaterede udgifter. Finansiering af COVID-19 vac-
cineindkøb, jf. akt. 309 af 24. juni 2021 .................... - -1.008,0 -
Overførsel fra § 16.11.72.10. Reserve vedr. CO-
VID-19 vaccine til § 16.35.01.13. COVID-relatere-
de udgifter. Overførsel til indkøb af vacciner, jf.
akt. 309 af 24. juni (etableret overførselsadgang) ...... - -1.242,2 -
Overførsel fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende
COVID-19 vaccine til § 16.11.01.13. COVID-19
relaterede udgifter i 2021. COVID-19 vaccineudgif-
ter, jf. akt. 155 af 16. december 2021 ........................ - -12,0 -
Overførsel fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende
COVID-19 vaccine til § 16.11.11.13. COVID-19
relaterede udgifter. COVID-19 vaccineudgifter, jf.
akt. 155 af 16. december 2021 .................................... - -11,2 -
Overførsel fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende
COVID-19 vaccine til § 16.11.16.13. COVID-19-
relaterede udgifter 2021. COVID-19 vaccineudgif-
ter, jf. akt. 155 af 16. december 2021 ........................ - -16,3 -
Overførsel fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende
COVID-19 vaccine til § 16.11.17.13. COVID-19-
relaterede udgifter 2021. COVID-19 vaccineudgif-
ter, jf. akt. 155 af 16. december 2021 ........................ - -11,9 -
Overførsel fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende
COVID-19 vaccine til § 16.35.01.13. COVID-19
relaterede udgifter. COVID-19 vaccineudgifter, jf.
akt. 155 af 16. december 2021 .................................... - -166,6 -
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Nedskrivning af reserve vedrørende COVID-19
vaccine, jf. akt. 309 af 24. juni 2021 .......................... - -340,3 -

16.11.73. Reserve vedrørende test og smitteopsporing (COVID-19)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.000,0 -3.000,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3.000,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Forhøjelse af reserve vedr. test og smitteopsporing
(COVID-19), jf. akt. 311 af 24. juni 2021 ................. - 800,0 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 16.35.01.13. CO-
VID-19 relaterede udgifter. Aktstykke om Testcen-
ter Danmark, jf. akt. 311 af 24. juni 2021 ................. - -2.380,6 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 16.35.01.13. CO-
VID-19 relaterede udgifter. Spildevandsovervåg-
ning, jf. akt. 27 af 11. november 2021 ....................... - -50,7 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 29.11.01.10.
Alm. virksomhed, KEFM. Spildevandsovervågning,
jf. akt. 27 af 11. november 2021 ................................ - -0,4 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 16.35.01.13. CO-
VID-19 relaterede udgifter. Testcenter Danmark, jf.
akt. 25 af 11. november 2021 ..................................... - -436,7 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 20.86.08.77.
Kompensation for COVID-19-tests. Selvpodning
uddannelsesinstitutioner, jf. akt. 209 af 15. april

 2021 .............................................................................. - -80,0 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 21.11.68.42. Fol-
kehøjskoler COVID-19-tests. Selvpodning uddan-
nelsesinstitutioner, jf. akt. 209 af 15. af april 2021 ... - -2,0 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 20.86.08.77.
Kompensation for COVID-19-tests. Selvpodning
uddannelsesinstitutioner, jf. akt. 22 af 28. oktober

 2021 .............................................................................. - -1,1 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 21.11.68.42. Fol-
kehøjskoler COVID-19-tests. Selvpodning uddan-
nelsesinstitutioner, jf. akt. 22 af 28. oktober 2021 ..... - -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 20.89.01.10. For-
søg og udvikling mv. Selvpodning uddannelsesin-
stitutioner, jf. akt. 22 af 28. oktober 2021 .................. - -6,0 -
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Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.22.01.10.
Alm. virksomhed, KU. Selvpodning videregående
uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ................. - -2,5 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.22.05.10.
Alm. virksomhed, AU. Selvpodning videregående
uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ................. - -2,4 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.22.11.10.
Alm. virksomhed, SDU. Selvpodning videregående
uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ................. - -1,5 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.22.15.10.
Alm. virksomhed, RUC. Selvpodning videregående
uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ................. - -0,5 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.22.17.10.
Alm. virksomhed, AAU. Selvpodning videregående
uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ................. - -1,5 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.22.21.10.
Alm. virksomhed, CBS. Selvpodning videregående
uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ................. - -1,2 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.22.37.10.
Alm. virksomhed, DTU. Selvpodning videregående
uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ................. - -0,8 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.22.45.10.
Alm. virksomhed, IT-Universitet. Selvpodning vide-
regående uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 .. - -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.25.06.83.
Kompenserende tiltag COVID-19. Selvpodning vi-
deregående uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april

 2021 .............................................................................. - -6,3 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.28.07.10.
Alm. virksomhed, Arkitektskolen. Selvpodning vi-
deregående uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april

 2021 .............................................................................. - -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.28.08.10.
Alm. virksomhed, Kunstakademiet. Selvpodning vi-
deregående uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april

 2021 .............................................................................. - -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 19.34.01.10. Ud-
vikling mv. . Selvpodning videregående uddannel-
ser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ................................ - -2,3 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 21.11.01.10.
Alm. virksomhed, KUM . Selvpodning videregåen-
de uddannelser, jf. akt. 226 af 29. april 2021 ............ - -0,9 -
Forhøjelse af reserve vedrørende test og smitteop-
sporing (COVID-19), jf. akt. 46 af 25. november

 2021 .............................................................................. - 500,0 -
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Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 16.35.01.13. CO-
VID-19 relaterede udgifter. Finansiering af sekven-
tering hos SSI, jf. akt. 46 af 25. november 2021 ....... - -171,8 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 16.11.01.13. CO-
VID-19-relaterede udgifter 2021, jf. lov 157 af 2.
februar 2021 om test af tilrejsende arbejdskraft ......... - -1,0 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing til § 16.11.12.13. COVID-19 rela-
terede udgifter. Smitteopsporing og udbrudshåndte-
ring (COVID-19), jf. akt. 94 af 9. december 2021 .... - -963,3 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 16.35.01.13. CO-
VID-19 relaterede udgifter. TestCenter Danmark
hos SSI, jf. akt. 130 af 16. december 2021 ................ - -135,0 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing til § 17.21.01.10. Alm. virksom-
hed, Arbejdstilsynet, jf. lov 159 af 2. februar 2021
om når bolig stilles til rådighed ifm. COVID-19 ....... - -1,3 -
Overførsel fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19) til § 17.21.01.10.
Alm. virksomhed, Arbejdstilsynet, jf. lov 157 af 2.
februar 2021 om test af tilrejsende arbejdskraft ......... - -4,7 -
Nedskrivning af reserve vedrørende test og smitte-
opsporing (COVID-19), jf. akt. 46 af 25. november

 2021 .............................................................................. - -44,9 -

16.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 76,3 -76,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -76,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.11.79.66. Aftale om finansloven
for 2021 til § 13.91.03.10. Statstilskud til sundheds-
området. Bloktilskudsaktstykke - Teknologipakke,
jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ........................................ - -1,1 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
35.11.19.10. Regeringsreserve. Dækning af DUT-
underskud fra FM, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ........ - 68,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.11.79.61. Aftale om finansloven
for 2019 på ældreområdet til § 15.11.79.42. Aftale
om finansloven 2019 på ældreområdet. Ressortænd-
ring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ......... - -4,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.79.66. Aftale om finansloven
for 2021 til § 16.11.01.59. Øvrige it-initiativer i al-
men praksis. COVID-19 teknologipakke til PLO ...... - -3,0 -
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Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.21.78.10. Styrket indsats for gravide kvinder
med et misbrug. Dækning af DUT-underskud 2021 .. - 1,1 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.51.24.10. Specialiseret behandlingstilbud målret-
tet fysisk sårede veteraner. Dækning af DUT-under-
skud 2021 ..................................................................... - 5,2 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.51.17.30. Styrket monitorering og kvalitetsud-
vikling. Dækning af DUT-underskud 2021 ................ - 2,0 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om
lægemidler. Dækning af DUT-underskud 2021 ......... - 1,7 -
Overførsel fra § 16.11.79.30. Satspuljen 2017-2020:
Forebyggelse af vold på botilbud til § 16.11.79.40.
Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulærepro-
gram. Dækning af DUT-underskud 2021 ................... - -3,1 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.11.79.30. Satspuljen for 2017-2020: Forebyggel-
se af vold på botilbud. Dækning af DUT-underskud

 2021 .............................................................................. - 3,1 -
Overførsel fra § 16.11.79.62. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet til § 16.11.79.40. Re-
serve vedr. det kommunale lov- og cirkulærepro-
gram. Dækning af DUT-underskud 2021 ................... - -0,4 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.11.79.62. Aftale om finansloven for 2019 på
sundhedsområdet. Dækning af DUT-underskud

 2021 .............................................................................. - 0,4 -
Overførsel fra § 16.11.79.63. Pulje til sundheds-
indsatser til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kom-
munale lov- og cirkulæreprogram. Dækning af
DUT-underskud 2021 .................................................. - -2,0 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.11.79.63. Pulje til sundhedsindsatser. Dækning
af DUT-underskud 2021 .............................................. - 2,0 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departement. Dæk-
ning af DUT-underskud 2021 ..................................... - 0,7 -
Overførsel fra § 16.11.79.66. Aftale om finansloven
for 2021 til § 16.55.01.60. Synlighed om kvalitet
og resultat i praksissektoren. COVID-19 teknologi-
pakke til MedCom ....................................................... - -5,0 -
Overførsel til § 16.11.79.47. Negativ budgetregule-
ring vedr. helhedsplan for sklerose fra §
16.51.54.10. Styrket indsats/national helhedsplan
for sklerose. Dækning af negativ budgetregulering. .. - 1,1 -
Overførsel fra § 16.11.79.62. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet til § 16.11.11.20. Fo-
rebyggelse, Sundhedsstyrelsen. National strategi for

 fødselsdepressioner ...................................................... - -1,2 -
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Overførsel fra § 16.11.79.66. Aftale om finansloven
for 2021 til § 16.35.01.12. COVID-19 relaterede
opgaver, Statens Serum Institut. COVID-19 tekno-
logipakke til ENFORCE .............................................. - -2,9 -
Overførsel fra § 16.11.79.62. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet til 16.11.01.10. Alm.
virksomhed, Departementet. Overskydende reserve ... - -26,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram på 87,1 mio.
kr. til dækning af DUT-kompensation af kommuner
og regioner ................................................................... - -87,1 -
Nulstilling af § 16.11.79.60. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet 2019-2022 på 1,5 mio. kr. til
dækning af DUT-kompensation af kommuner og
regioner vedr. psykologordningen ............................... - -1,5 -
Nulstilling af § 16.11.79.66. Aftale om finansloven
for 2021 på 22,8 mio. kr. til dækning af DUT-kom-
pensation af kommuner og regioner vedr. psykolo-

 gordningen .................................................................... - -22,8 -
Nulstilling af § 16.11.79.64. Udmøntning af reser-
ven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsområdet, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ... - -12,3 -
Nulstilling af § 16.11.79.19. Negativ budgetregule-
ring vedr. sonderemedier til dækning af DUT-kom-
pensation af kommuner og regioner vedr. sondere-

 medier. .......................................................................... - 11,2 -
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Forebyggelse
 
 
16.21. Forebyggelse
 
 
16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 44,8 -2,8 42,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,8 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og
sygdomsforebyggelse til § 16.35.01.12. COVID-19-
relaterede udgifter. Merudgifter vedr. overvågning
af COVID-19, jf. akt. 164 af 16. december 2021 ...... - -2,8 -

 
 
16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 177,9 28,2 206,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 28,2 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.21.21.10. Børnevaccinationspro-
grammet fra § 35.11.07.10. Reserve til udfordringer
vedr. COVID-19 mv. Udvidelse af influenzavacci-
nationsprogrammet, jf. akt. 165 af 16. december

 2021 .............................................................................. - 28,2 -
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16.21.22. Styrkelse af influenzaberedskabet (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 17,0 17,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 17,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.21.22.10. Styrkelse af influenza-
beredskabet fra § 35.11.04.10. Reserve til højt prio-
riterede regeringsinitiativer. Pandemigaranti, jf. akt.
28 af 11. november 2021. ........................................... - 17,0 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, hvor der er tilført 17,0 mio. kr. til en pandemigaran ti for
influenzavacciner i 2021.

 
16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Lovbunden)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 130,7 211,9 342,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 211,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.21.23.10. Influenzavaccination
fra § 35.11.07.10. Reserve til udfordringer vedr.
COVID-19 mv. Udvidelse af influenzavaccinations-
programmet, jf. akt. 165 af 16. december 2021 ......... - 211,9 -

 
 
16.21.37. Lægemidler til behandling af COVID-19 (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 49,5 49,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 49,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til lægemidler til be-
handling af COVID-19 som følge af COVID-19, jf.
akt. 64 af 18. november 2021 ..................................... - 49,5 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, hvor der er tilført 49,5 mio. kr. til lægemidler til be-
handling af COVID-19 i 2021 .
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16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 70,8 -1,9 68,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 15.11.01. Departementet, Social- og
Ældreministeriet fra § 16.21.63. Behandling med
lægeordineret heroin. COVID-19-udbrud og -døds-
fald på plejehjem, jf. akt. 49 af 2. december 2021 .... - -1,9 -

16.21.78. Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,1 -1,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.21.78.10. Styrket indsats for
gravide kvinder med et misbrug til § 16.11.79.40.
Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulærepro-
gram. Dækning af DUT-underskud 2021 ................... - -1,1 -

 
 
16.21.80. Flersproget telefonisk hotline (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,6 1,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til Flersproget telefo-
nisk hotline som følge af COVID-19, jf. akt. 310 af
24. juni 2021 ................................................................ - 1,6 -
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16.21.89. Tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19 (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 248,0 248,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 248,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til tilvalgsordning for
vaccination mod COVID-19 som følge af COVID-
19, jf. akt. 56 af 25. november 2021 og BV 3.3.2 .... - 248,0 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, og der er tilført 248,0 mio. kr. til tilvalgsordning for
vaccinationer mod COVID-19 . Midlerne blev med akt. 56 af 25. november placeret på en allerede anvendt hovedkonto,
hvilket efterfølgende blev ændret til § 16.21.89, jf. BV 3.3.2.
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Uddannelse og forskning
 
 
16.31. Uddannelse
 
 
16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 83,0 -0,5 82,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af
læger og tandlæger, Lov nr. 1350 af 2008 og Lov
nr. 913 af 2010 til § 16.11.11.10. Almindelig virk-
somhed, SST. Fast administrationsbidrag. .................. - -0,5 -

 
 
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed
 
 
16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,4 -1,7 0,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.33.05.10. Analyse- og oplys-
ningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.79.40.
Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulærepro-
gram. Dækning af DUT-underskud 2021 ................... - -1,7 -

 
 
16.33.67. Nationalt klinisk studie om effekt og sikkerhed af COVID-19 vacciner
(ENFORCE) (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 48,5 48,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - 48,5 48,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 48,5 48,5
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2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.33.67.10. Studie om effekt og
sikkerhed af COVID-19 vacciner fra § 35.11.07.10.
Reserve til udfordringer ifm. COVID-19, jf. akt.
150 af 28. januar 2021 ................................................ - 48,5 -
Overførsel til § 16.33.67.10. Studie om effekt og
sikkerhed af COVID-19 vacciner fra § 35.11.44.10.
Negativ budgetregulering. Den danske EU-genop-
retningsplan, jf. akt. 140 af 16. december 2021 ......... - - 48,5

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, hvor der er tilført 48,5 mio. kr. til at gennemføre et na-
tionalt klinisk studie om effekt og sikkerhed af COVID-19 vacciner (ENFORCE).
 
 
16.33.77. Udvikling af COVID-19 vaccinen ABNCoV2 (tekstanm. 141) (Reserva-
tionsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 400,0 400,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 400,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til 16.33.77.12. Udvikling af COVID-19
vaccinen ABNCoV2 fra § 35.11.07.10. Reserve til
udfordringer vedr. COVID-19 mv. Støtte til Bavari-
an Nordic vaccine, jf. akt. 362 af 23. september

 2021 .............................................................................. - 200,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel til § 16.33.77.13. COVID-19 relaterede
udgifter vedr. støtte til Bavarian Nordic vaccine, jf.
akt. 362 af 23. september 2021 ................................... - 200,0 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, hvor der er tilført 400,0 mio. kr. til at udbetale støtte til
Bavarian Nordic til fase III studier mv. på op til 400 mio. kr. i 2021 .
 
 
16.33.80. Analyser af prøver relateret til COVID-19 (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 156,9 156,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 156,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til refusion af Region
Midtjyllands og Region Hovedstadens udgifter til
hhv. Eurofins og DTU, jf. akt. 96 af 9. december

 2021 .............................................................................. - 156,9 -
Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, hvor der er tilført 156,9 mio. kr. til refusion af Region
Midtjyllands og Region Hovedstadens udgifter til hhv. Eurofins og DTU.
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16.33.81. Forbrugsvarer til analyser af COVID-19 prøver (Reservationsbev.)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 168,6 168,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 168,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til refusion af Region
Hovedstadens udgifter til Hologic relateret til CO-
VID-19, jf. akt. 131 af 16. december 2021 ................ - 168,6 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, hvor der er tilført 168,6 mio. kr. til refusion af Region
Hovedstadens udgifter til Hologic relateret til COVID-19.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)
 
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 330,7 5.695,0 6.025,7
Indtægt ............................................................................... 707,4 2,9 710,3
Udgift ................................................................................. 1.038,1 5.697,9 6.736,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5.697,9 2,9

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 35.11.44.10. Negativ budgetregule-
ring til midler fra EU's genopretningsfacilitet, jf.
akt. 140 af 16. december 2021 .................................... - - 2,9
Overførsel til § 16.35.01.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og
sygdomsforebyggelse. Merudgifter vedr. overvåg-
ning af COVID-19, jf. akt. 164 af 16. december

 2021 .............................................................................. - 2,8 -
Overførsel til § 16.35.01.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 35.11.07.10. Reserve til udfordringer
vedr. COVID-19. Merudgifter vedr. overvågning af
COVID-19, jf. akt. 164 af 16. december 2021 .......... - 10,0 -
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
35.11.07.10. Reserve til udfordringer vedr. COVID-
19 mv. Merudgifter vedr. overvågning af COVID-
19, jf. akt. 164 af 16. december 2021 ........................ - 12,0 -
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
35.11.07.10. Reserve til udfordringer vedr. COVID-
19 mv. Udvidelse af influenzavaccinationsprogram-
met, jf. akt. 165 af 16. december 2021 ...................... - 21,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
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Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende CO-
VID-19 vaccine. Finansiering af COVID-19 vacci-
neindkøb, jf. akt. 309 af 24. juni 2021 ....................... - 1.008,0 -
Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19). Testcenter Danmark
jf. akt. 311 af 24. juni 2021 ........................................ - 2.380,6 -
Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19). Spildevandsovervåg-
ning, jf. akt. 27 af 11. november 2021 ....................... - 50,7 -
Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19). Testcenter Danmark,
jf. akt. 25 af 11. november 2021 ................................ - 436,7 -
Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19). Finansiering af se-
kventering hos SSI, jf. akt. 46 af 25. november

 2021 .............................................................................. - 171,8 -
Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.73.10. Reserve vedr. test og
smitteopsporing (COVID-19). TestCenter Danmark
hos SSI, jf. akt. 130 af 16. december 2021 ................ - 135,0 -
Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udg. fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende CO-
VID-19 vaccine. Overførsel til indkøb af vacciner,
jf. akt 309 af 24. juni (etableret overførselsadgang) .. - 1.242,2 -
Overførsel til § 16.35.01.13. COVID-19 relaterede
udgifter fra § 16.11.72.10. Reserve vedrørende CO-
VID-19 vaccine. COVID-19 vaccineudgifter, jf. akt.
155 af 21. december 2021 ........................................... - 166,6 -
Ekstraordinære driftsudgifter til merudgifter forbun-
det med overvågning af COVID-19 som følge af
COVID-19, jf. akt. 164 af 16. december 2021 .......... - 54,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrel-
sen. MIBA/HAIBA - regioners bidrag ....................... - 1,6 -
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrel-
sen. MIBA/HAIBA - Egenfinansiering Sundhedsda-

 tastyrelsen ..................................................................... - 0,4 -
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrel-
sen. Fordeling af midler fra Sundhedsdatastyrelsen
som følge af ny Koncern-IT model ............................ - 0,7 -
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
16.11.01.67. Strategi for life science. Strategi for li-
fe science af 20. maj 2021. Styrket internationalt

 myndighedssamarbejde ................................................ - 0,4 -
Overførsel fra § 16.11.79.66. Aftale om finansloven
for 2021 til § 16.35.01.12. COVID-19 relaterede
opgaver, Statens Serum Institut. COVID-19 tekno-
logipakke til ENFORCE .............................................. - 2,9 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
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Rammekorrektion af § 16.35.01.10. Driftsbudget,
Statens Serum Institut, som følge af konsulentbe-
sparelser på det brugerfinansierede område jf.

 FL20-aftale ................................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Flytning af midler fra § 16.35.01.13. COVID-19 re-
laterede udgifter i 2021 til § 16.35.01.12. COVID-
19-relaterede udgifter. Vedr. midler fra EU-genop-
retning, jf. BV. 3.3.2. .................................................. - - -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 45,0 - 45,0
Overført overskud .............................................................. 20,5 - 20,5
Egenkapital i alt ................................................................. 65,5 - 65,5

Langfristet gæld primo ...................................................... 958,5 - 958,5
+ anskaffelser .................................................................... 63,0 - 63,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... 58,0 - 58,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 963,5 - 963,5

Låneramme ........................................................................ 1.040,0 54,9 1.094,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 92,6 - 88,0
Bemærkninger: Overførsel af låneramme til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.35.01. Statens Serum Institut på
72,8 mio. kr. Overførsel af låneramme til § 16.35.01. Statens Serum Institut fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen på 9,0
mio. kr. Lånerammen forhøjes for § 16.35.01. Statens Serum Institut med 118,7 mio. kr. for at undgå en overskridelse
af lånerammen, jf. akt. 155 af 21. december 2021.
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Sundhedsvæsenet

16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,2 -4,0 2,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.51.17.30. Styrket monitorering
og kvalitetsudvikling til § 16.11.17.10. Alm. virk-
somhed, SDS. Kliniske kvalitetsdatabaser på kræft-
området, jf. akt. 61 af 25. november 2021 ................. - -2,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.51.17.30. Styrket monitorering
og kvalitetsudvikling til § 16.11.79.40. Reserve
vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram.
Dækning af DUT-underskud 2021 .............................. - -2,0 -

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,2 -5,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.51.24.10. Specialiseret behand-
lingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner til §
16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og
cirkulæreprogram. Dækning af DUT-underskud

 2021 .............................................................................. - -5,2 -



§ 16.51.54. 421

16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

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

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.51.54.10. Styrket indsats/natio-
nal helhedsplan for sklerose til § 16.11.79.47. Ne-
gativ budgetregulering vedr. helhedsplan for sklero-
se. Dækning af negativ budgetregulering. .................. - -1,1 -

16.51.78. Behandlingstilbud for pædofile (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 -1,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 16.51.78.10. Behandlingstilbud for
pædofile til § 16.11.11.10. Almindelig virksomhed,
Sundhedsstyrelsen. Udmøntning til igangsættelse af

 indsats. .......................................................................... - -1,0 -
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16.53. Psykiatri

16.53.10. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 34,8 - 34,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af 1,1 mio. kr. fra opsparingen på §
16.53.10.30 til § 16.53.11.25 for at korrigere fejlag-
tigt bortfald, jf. BV. 3.3.2 ........................................... - - -

16.53.11. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 - 1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af 1,1 mio. kr. fra opsparingen på §
16.53.10.30 til § 16.53.11.25 for at korrigere fejlag-
tigt bortfald, jf. BV. 3.3.2 ........................................... - - -

16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,5 -5,0 15,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.53.30.10. Akut psykiatrisk ud-
rykningstjeneste til § 16.11.11.12. COVID-19-rela-
terede udgifter. Krisehåndtering af COVID-19, jf.
akt. 135 af 9. december 2021 ...................................... - -5,0 -
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16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 17,3 -1,0 16,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.53.31.10. BED/Spiseforstyrrel-
ser, (Senge) til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen. Visitationsretningslinje
BED og tvang, jf. akt. 35 af 11. november 2021 ...... - -0,5 -
Overførsel fra § 16.53.31.10. BED/Spiseforstyrrel-
ser, (Senge) til § 16.11.17.30. System vedr. anven-
delse af tvang. Visitationsretningslinje BED og
tvang, jf. akt. 35 af 11. november 2021 ..................... - -0,5 -

16.55. Digital sundhed

16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak-
kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 100,2 80,6 180,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - 5,0 5,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 80,6 5,0

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.55.01.21. Drift af fællesoff. løs-
ninger (SDN,VDX, KIH) til § 13.91.03.10. Statstil-
skud til sundhedsområdet. Tilbageførsel af midler
til DR og KL, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ................ - -4,0 -
Overførsel fra § 16.55.01.21. Drift af fællesoffentli-
ge løsninger (SDN,VDX, KIH) til § 13.91.11.20.
Statstilskud til kommuner. Tilbageførsel af midler
til DR og KL, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ................ - -4,1 -
Overførsel til § 16.55.01.30. Kommunal medfinan-
siering af fællesoffentlige projekter fra §
13.91.11.20. Statstilskud til kommuner. Ny driftsle-
verandør på Sundhed.dk, jf. akt. 320 af 29. juni

 2021 .............................................................................. - 2,7 -
Overførsel til § 16.55.01.10. Tilskud til MedCom
og Sundhedsportalen fra § 35.11.22.10. Reserve til
kommende life science strategi. Aftale om strategi
for life science, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 ............. - 5,0 -
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Overførsel til § 16.55.01.60. Synlighed om kvalitet
og resultat i praksissektoren fra § 35.11.44.10. Ne-
gativ budgetregulering. Den danske EU-genopret-
ningsplan, jf. akt. 140 af 16. december 2021 ............. - - 5,0

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til MedCom og Sund-
hedsportalen som følge af COVID-19. Sundhed.dk's
covid-19 relaterede udgifter, jf. akt. 235 af 12. maj

 2021 .............................................................................. - 36,9 -
Ekstraordinære driftsudgifter til MedCom og Sund-
hedsportalen som følge af COVID-19. Tilskud til
Sundhed.dk's transition til ny og bedre driftsopera-
tør, jf. akt. 350 af 16. september 2021 ....................... - 23,5 -
Ekstraordinære driftsudgifter til finansiering af CO-
VID-19 udgifter hos sundhed.dk, jf. akt. 95 af 9.
december 2021 ............................................................. - 15,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.55.01.60. Synlighed om kvalitet
og resultat i praksissektoren fra § 16.11.79.66. Af-
tale om finansloven for 2021. COVID-19 teknologi-
pakke til MedCom ....................................................... - 5,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 16.55.01.21. Drift af fællesoffentli-
ge løsninger fra § 16.55.01.70. Medcom-løsninger i
fælles it-infrastruktur. Overførsel vedr. MedCom, jf.
BV. 3.3.2. ..................................................................... - 15,2 -
Overførsel fra § 16.55.01.70. Medcom-løsninger i
den fælles it-infrastruktur til § 16.55.01.21. Drift af
fællesoffentlige løsninger. Overførsel vedr. Med-
Com, jf. BV. 3.3.2. ...................................................... - -15,2 -

16.55.04. Digital understøttelse af vaccinationsindsatsen (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 40,7 40,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 40,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til refusion af Region
Nordjyllands udgifter til vacciner.dk som følge af
COVID-19, jf. akt. 78 af 2. december 2021 .............. - 40,7 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, hvor der er tilført 40,7 mio. kr. til refusion af Region
Nordjyllands udgifter til vacciner.dk.
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Ældre og demens

16.65. Ældre

16.65.21. Mere hjemlighed på plejehjem mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.65.21.10. Pulje til mere hjem-
lighed på plejehjem mv. til § 15.85.21.10. Pulje til
mere hjemlighed på plejehjem mv. Ressortændring,
jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .................. - -4,8 -

16.65.23. Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed
for civilsamfundsdeltagelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16,3 -16,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -16,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.65.23.10. Fællesskabspulje til
hjemmehjælpsmodtagere til § 15.85.23.10. Fælles-
skabspulje til hjemmehjælpsmodtagere. Ressortænd-
ring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ......... - -16,3 -

16.65.26. Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre
eller ældre med uplanlagt vægttab (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Overførsel fra § 16.65.26.10. Pulje målrettet tvær-
faglige ernæringsindsats til § 15.85.26.10. Pulje
målrettet tværfaglige ernæringsindsats. Ressortænd-
ring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ......... - -3,7 -

16.65.50. Bedre bemanding i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 515,7 -515,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -515,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.65.50.10. Pulje til bedre beman-
ding i ældreplejen til § 15.85.50.10. Pulje til bedre
bemanding i ældreplejen. Ressortændring, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - -515,7 -

16.65.52. Pulje til forsøg med frit valg på ældreområdet (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16,4 -16,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -16,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.65.52.10. Pulje for forsøgspro-
jekter på rehabilitering til § 15.85.52.10. Pulje for
forsøgsprojekter på rehabilitering. Ressortændring,
jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .................. - -9,3 -
Overførsel fra § 16.65.52.20. Pulje til fritvalgsbevi-
ser på madservice til § 15.85.52.20. Pulje til frit-
valgsbeviser på madservice. Ressortændring, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -7,1 -

16.65.53. Handlingsplan "Det gode ældreliv" (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 17,7 -17,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -17,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Overførsel fra § 16.65.53.10. Handlingsplan "Det
gode ældreliv" til § 15.85.53.10. Handlingsplan
"Det gode ældreliv". Ressortændring, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021 ...................................... - -17,7 -

16.65.55. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgre-
aktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,3 -1,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.65.55.10. Behandling til ældre
med kompliceret sorg til § 15.85.55.10. Behandling
til ældre med kompliceret sorg. Ressortændring, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -1,3 -

16.65.59. Implementerings- og læringsforløb til at forebygge og håndtere udadrea-
gerende adfærd i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,8 -6,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -6,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.65.59.10. Udadreagerende ad-
færd i ældreplejen til § 15.85.59.10. Udadreageren-
de adfærd i ældreplejen. Ressortændring, jf. konge-
lig resolution af 21. januar 2021 ................................. - -6,8 -

16.65.65. Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (tekstanm. 101 og 115)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 425,0 -425,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -425,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Overførsel fra § 16.65.65.10. Flere hænder & høje-
re faglighed i ældreplejen til § 15.85.65.10. Flere
hænder & højere faglighed i ældreplejen. Ressort-
ændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ... - -425,0 -

16.65.69. Mere omsorg og nærvær i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.65.69.10. Mere omsorg og nær-
vær i ældreplejen til § 15.85.69.10. Mere omsorg
og nærvær i ældreplejen. Ressortændring, jf. konge-
lig resolution af 21. januar 2021 ................................. - -123,5 -

16.65.73. Sammenslutningen af ældreråd (SRÅD) (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.65.73.10. Danske Ældreråd til §
15.85.73.10. Danske Ældreråd. Ressortændring, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -1,0 -
Overførsel fra § 16.65.73.71. Sammenslutning af
ældreråd (SRÅD) til § 15.85.73.71. Danske Ældre-
råd. Ressortændring, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021 .................................................................. - -1,0 -

16.65.78. Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensomhed under COVID-
19 (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Overførsel fra § 16.65.78.10. Ensomhed under CO-
VID-19 på ældreområdet til § 15.85.78.10. Ensom-
hed under COVID-19 på ældreområdet. Ressort-
ændring, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ... - -0,5 -

16.66. Indsatser vedr. demens

16.66.06. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge)
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 -1,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.66.06.10. Demensbadge til §
15.86.06.10. Demensbadge. Ressortændring, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -1,0 -

16.66.08. Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 11,7 -11,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.66.08.10. Praksisnært kompe-
tenceløft til § 15.86.08.10. Praksisnært kompetence-
løft. Ressortændring, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021 .................................................................. - -11,7 -

16.66.09. Rådgivnings- og aktivitetscentre (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 17,1 -17,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -17,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Overførsel fra § 16.66.09.10. Rådgivnings- og akti-
vitetscentre til § 15.86.09.10. Rådgivnings- og akti-
vitetscentre. Ressortændring, jf. kongelig resolution
af 21. januar 2021 ........................................................ - -17,1 -

16.66.11. Bedre og mere fleksible aflastningstilbud (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 16.66.11.10. Bedre og mere flek-
sible aflastningstilbud til § 15.86.11.10. Bedre og
mere fleksible aflastningstilbud. Ressortændring, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -10,0 -
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Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101, 124 og 127) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.471,3 833,0 2.304,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 833,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.91.60.10. Fremtidens sygehus-
struktur fra § 35.11.09.10. Regulering af det kom-
munale bloktilskud. Kvalitetsfondsstøttede sygehus-
byggerier i 2021, jf. akt. 73 af 2. december 2021 ..... - 833,0 -

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125, 126 og 129)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -3.026,8 -3.026,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3.026,8 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.91.61.30. Kompensation til kom-
muner fra § 35.11.09.10. Midtvejs- og efterregule-
ring af det kommunale bloktilskud mv. Kompensa-
tion til kommuner, jf. akt. 156 af 11. februar 2021 ... - 109,7 -
Overførsel fra § 16.91.61.10. Regulering af kom-
munal medfinansiering til § 13.91.03.10. Statstil-
skud til sundhedsområdet. Regulering af den kom-
munale medfinansiering, jf. akt. 320 af 29. juni

 2021 .............................................................................. - -3.136,5 -
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16.91.64. Kompensation af regionernes vaccineindsats (tekstanm. 150)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 871,8 871,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 871,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til kompensation af re-
gionernes vaccinationsindsats, jf. akt. 93 af 9. de-
cember 2021 ................................................................. - 871,8 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2021, hvor der er tilført 871,8 mio. kr. til kompensation af re-
gionernes vaccinationsindsats.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at kræve uforbrugte støt-

temidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-
under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter den i til-
lægsbevillingen oprettede konto: 16.21.85.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 129 af 16. december 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 115.
Social- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,

herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social-
og ældreministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om til-
skud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Social- og ældreministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrel-
sen.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 315 af 24. juni 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundhedsministeren til at yde et samlet tilskud på 109,7 mio.

kr. i 2021 til kommuner, som taber uforholdsmæssigt som følge af fastfrysningen af den kom-
munale medfinansiering. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om ydelsen af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 156 af 11. februar 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 141.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundhedsministeren til at yde tilskud til Bavarian Nordics

fase III studier m.v. i forbindelse med udvikling af COVID-19 vaccinen ABNCoV2, herunder til
kontraktmæssigt at forpligte staten over for Bavarian Nordic baseret på en model med tilskud
med tilbagebetalingskrav og bl.a. på vilkår om, at staten dels modtager en andel af fortjenesten
ved salg af vaccinen, dels hæfter for tab af de udbetalte tilskud i tilfælde af, at udviklingen af
ABNCoV2 slår fejl.

Tekstanmærkningen er ny og er optaget i henhold til akt. 362 af 23. september 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 150.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundhedsministeren til at udbetale 871,8 mio. kr. fra §

16.91.64 Kompensation af regionernes vaccineindsats til regionerne fordelt med 350,1 mio. kr.
til Region Hovedstaden, 147,1 mio. kr. til Region Midtjylland, 57,6 mio. kr. til Region Nordjyl-
land, 122,4 mio. kr. til Region Syddanmark samt 194,5 mio. kr. til Region Sjælland som kom-
pensation for udgifter til gennemførelsen af den danske vaccinationsplan mod COVID-19 og
derved sikre den nødvendige likviditet i regionerne.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 93 af 9. december 2021.
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§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -88,2 -87,5 0,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 1.269,4 1.278,5 9,1
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -1.109,5 -668,7 440,8
Indtægtsbudget ....................................................................... -62,6 69,0 6,4

Fællesudgifter ........................................................................................... -989,8 -
17.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 51,3 -
17.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... -1.041,1 -

Arbejdsmiljø ............................................................................................. 16,5 -1,0
17.21. Arbejdsmiljø .................................................................................... -52,5 -
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats ............................... 69,0 -1,0

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ..................................................... 1.536,8 448,2
17.31. Fællesudgifter .................................................................................. 35,7 7,4
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................................. 674,5 440,8
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ...................................................... -125,1 -
17.37. Dagpenge ved barsel ....................................................................... 24,8 -
17.38. Dagpenge ved sygdom ................................................................... 926,9 -

Arbejdsmarkedsservice ............................................................................ -67,2 0,7
17.41. Fællesudgifter .................................................................................. 6,3 0,7
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................ -56,8 -
17.47. Løntilskud ....................................................................................... 1,8 -
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ......................................... -18,5 -

Fastholdelse ............................................................................................... -15,0 -
17.51. Fællesudgifter .................................................................................. -0,4 -
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ......................................................... -15,7 -
17.55. Efterløn ............................................................................................ 1,1 -
17.59. Særlige forebyggende indsatser ...................................................... - -

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ............................. 110,0 9,1
17.62. Individuel boligstøtte ...................................................................... 8,6 -
17.64. Sociale Pensioner ............................................................................ 101,4 9,1
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 55,1 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... 8,4 0,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 526,5 456,3
Finansielle poster ....................................................................................... 1,3 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 591,3 457,0
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -0,7 -0,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 590,6 456,3

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 187,1 -

 TB 36,2 -
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

(Driftsbev.) .......................................................................B 6,4 -
 TB -5,3 -

14. Fremme af kønsligestilling mellem kvinder og mænd
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 29,6 -
79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) ......................B 9,2 -

 TB -9,2 -

17.19. Øvrige fællesudgifter
11. Arbejdsretten (Driftsbev.) ................................................B 8,2 -

 TB 0,5 -
33. Administration ved udbetaling af tilgodehavende ferie-

midler mv. (Reservationsbev.) .........................................B 8,3 -
 TB 40,3 -

34. Etablering af Seniorpensionsenhed (Reservationsbev.) ..B 4,0 -
 TB -0,1 -

78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomsto-
verførsler ..........................................................................B 998,9 -

 TB -998,9 -
79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 82,9 -

 TB -82,9 -

 Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) ..............................................B 559,0 -

 TB 14,0 -
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

(Statsvirksomhed) .............................................................B 60,3 -
 TB - -
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04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt admi-
nistrative bøder .................................................................B 0,8 25,6

 TB 4,0 -
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.) ............................................................B 59,0 4,2
 TB -0,5 -

09. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning og
ulykker (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ....................B 100,0 -

 TB -70,0 -

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven

(Lovbunden) ......................................................................B - 94,8
 TB - -1,0

12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.) ................B 5,5 -
 TB 4,0 -

14. Videncenter (Driftsbev.) ...................................................B - -
 TB -2,8 -

20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
(Reservationsbev.) ............................................................B 34,7 -

 TB 67,8 -

 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter
19. Engangstilskud til ydelsesmodtagere (Lovbunden) .........B - -

 TB - -
21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige

indkomstoverførsler (Lovbunden) ....................................B 629,4 -
 TB 0,2 -

41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgif-
ter (Lovbunden) ................................................................B - -

 TB 35,5 -
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................B - 10.691,5

 TB - 7,4

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) ......................B 21.398,3 13.996,1

 TB 674,5 440,8

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)

(Lovbunden) ......................................................................B 3.159,9 -
 TB -1,2 -

22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) ..............................B 1.303,9 -
 TB -123,9 -

17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) ..................................B 11.341,2 -

 TB 9,6 -
11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden) ...................B 95,9 -

 TB 15,2 -
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17.38. Dagpenge ved sygdom
11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) ...............................B 5.146,8 51,3

 TB 926,9 -

 Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

(Driftsbev.) .......................................................................B 347,9 -
 TB 5,4 -

13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ........B - -
 TB 0,2 -

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved res-

sourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden) ..........B 490,1 -
 TB -25,3 -

14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115 og 168)
(Reservationsbev.) ............................................................B 135,9 -

 TB -122,5 -
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ......B 311,4 -

 TB 19,6 -
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.) ............................................................B 0,2 -
 TB 15,0 -

45. Opkvalificeringsinitiativer (tekstanm. 167)
(Reservationsbev.) ............................................................B 3,1 -

 TB 34,6 -
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig

forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..............B 103,8 -
 TB 17,5 -

73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.) .......................................................................B 144,6 -

 TB 4,5 -
76. Jobrotation til erhvervsuddannelser (tekstanm. 167)

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

17.47. Løntilskud
01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige

(Lovbunden) ......................................................................B 105,6 -
 TB 1,2 -

02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelses-
hjælpmodtagere m.fl. (Lovbunden) ..................................B 37,4 -

 TB 0,6 -

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med

handicap (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.) .....B 0,3 -
 TB -18,5 -

26. Kompetenceløft til iværksættere (tekstanm. 167)
(Reservationsbev.) ............................................................B 15,3 -

 TB - -



§ 17. 441

 Fastholdelse

17.51. Fællesudgifter
05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .................................B 18,4 -
 TB -0,4 -

17.54. Støtte til særlige grupper mv.
21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterløns-

alderen (tekstanm. 115) (Lovbunden) ..............................B 183,0 -
 TB -15,7 -

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

 TB 1,1 -

17.59. Særlige forebyggende indsatser
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og perso-

ner med handicap (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.) ............................................................B 22,9 -

 TB - -

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte
01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) ......................B 7.943,4 25,8

 TB -1,2 -
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for

boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
mv. ....................................................................................B 43,8 307,4

 TB 9,8 -

17.64. Sociale Pensioner
01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden) ....................B 144.576,8 -

 TB 76,0 -
05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden) ..................B 7.224,8 -

 TB 5,1 -
06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekst-

anm. 126) (Lovbunden) ....................................................B 7.486,3 -
 TB 8,9 -

10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekst-
anm. 126) (Lovbunden) ....................................................B 14.329,5 11.412,6

 TB 11,4 9,1
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Indledning

Beskæftigelsesministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021
indeholder nettomindreudgifter på i alt 88,2 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold
til bevillingerne på finansloven for 2021. Heraf udgør 104,3 mio. kr. ekstraordinære mindreud-
gifter som følge af covid-19 (kategori 3).

Der er optaget nettomerudgifter på 1.269,4 mio. kr. under delloftet for indkomstoverførsler.
Heraf udgør 1.047,4 mio. kr. ekstraordinære merudgifter som følge af covid-19 (kategori 3).

Der er optaget 668,7 mio. kr. i mindreudgifter og 440,8 mio. kr. i merindtægter uden for
udgiftsloft. Heraf udgør 344,9 mio. kr. ekstraordinære mindreudgifter som følge af covid-19
(kategori 3).

Der er optaget merudgifter på 69,0 mio. kr. og merindtægter på 6,4 mio. kr. under ind-
tægtsbudgettet.

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende
kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.901,3 -88,2 2.813,1
 Udgifter ............................................................................ 3.395,5 -87,5 3.308,0
 Indtægter .......................................................................... 494,2 0,7 494,9
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 205.496,8 1.269,4 206.766,2
 Udgifter ............................................................................ 233.559,0 1.278,5 234.837,5
 Indtægter .......................................................................... 28.062,2 9,1 28.071,3
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 13.143,9 -1.109,5 12.034,4
 Udgifter ............................................................................ 27.589,8 -668,7 26.921,1
 Indtægter .......................................................................... 14.445,9 440,8 14.886,7
Indtægtsbudget ................................................................... 11.283,3 -62,6 11.220,7
Udgifter ............................................................................ 58,7 69,0 127,7

 Indtægter .......................................................................... 11.342,0 6,4 11.348,4
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 22,3 -87,5 0,7
1. Ny lovgivning .............................................................. - 75,8 -
2. Aktstykker .................................................................... 4,9 -91,7 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 4,0 -104,3 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 11,8 33,4 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 1,3 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,4 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 0,3 0,7 0,7

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - 1.278,5 9,1
1. Ny lovgivning .............................................................. - 174,6 9,1
2. Aktstykker .................................................................... - 12,4 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 1.047,4 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 35,5 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 8,6 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -668,7 440,8
1. Ny lovgivning .............................................................. - 1.758,2 440,8
2. Aktstykker .................................................................... - -2.044,2 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - -344,9 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -37,8 -
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Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - 69,0 6,4
1. Ny lovgivning .............................................................. - - 7,4
2. Aktstykker .................................................................... - 70,0 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -1,0 -1,0

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Lov nr. 57 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov

om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som
følge af covid-19).

Lov nr. 58 af 19. januar 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Su-
spension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling sfa. covid-19).

Lov nr. 59 af 19. januar 2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (yderligere forlæn-
gelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19).

Lov nr. 465 af 20. marts 2021 om ændring af lov om forvaltning og administration af til-
godehavende feriemidler og forskellige andre love (førtidig udbetaling af resterende tilgodeha-
vende feriemidler).

Lov nr. 466 af 20. marts 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov
om aktiv socialpolitik (ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller føl-
geerhverv, inden for en pulje i 2021).

Lov nr. 467 af 20 marts 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om
sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (forlængelse
af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af
supplerende dagpenge, forlængelse af retten til sygedagpenge og forlængelse af 12-månederspe-
rioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 m.v.).

Lov nr. 527 af 27. marts 2021 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven (for-
længelse af en række midlertidige covid-19 relaterede ordninger til og med 30. juni 2021).

BEK nr. 550 af 29. marts 2021 om udvidet ret til søfartserhvervet til sygedagpenge sfa.
covid-19 t.o.m. d. 30. juni 2021.

Lov nr. 707 af 26. april 2021 om ændring af lov om social pension og lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (ret til at få fratrukket merind-
tægt som følge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og før-
tidspension m.v).

Lov nr. 877 af 12. maj 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov
om sygedagpenge (forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved op-
gørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse af beregnings-
perioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for indkomståret 2020 og
forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19).

Lov nr. 878 af 12. maj 2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (yderligere forlæn-
gelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19).

Lov nr. 960 af 26. juni 2020 om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om syge-
dagpenge.

BEK nr. 1091 af 1. juni 2021 om ændring af satsberegninger for selvstændige i forbindelse
med Covid-19.

Lov nr. 1238 af 11. juni 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. (forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats
på 110 pct. til 2022 og undtagelse fra genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer
omfattet af uddannelsesløftet).

Lov nr. 1335 af 11. september 2020 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven
(forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget
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risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget
risiko ved smitte med covid-19, udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse
af sygedagpengeperioden, og indførelse af periode, der helt eller delvis kan ses bort fra ved vur-
dering af beskæftigelseskravet for ret til syge- eller barselsdagpenge for selvstændige erhvervs-
drivende, som følge af covid-19-situationen).

Lov nr. 1437 af 29. juni 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (særlig
løntilskudsordning for langtidsledige seniorer).

Lov nr. 1438 af 29. juni 2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om
sygedagpenge og barselslove (dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående
medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed, forlængelse
af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved
smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved
smitte med covid-19, og indførelse af periode, der kan ses bort fra ved vurdering af beskæfti-
gelseskravet for ret til syge- og barselsdagpenge for selvstændige).

Lov nr. 1642 af 19. november 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om seniorjob (forlængelse af dagpenge-
perioden og retten til sygedagpenge, genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-
timersreglen og konsekvensrettelse i lov om seniorjob som følge af dagpengeperiodens forlæn-
gelse.

BEK nr. 2263 af 29. december 2020 om udvidet ret til søfartserhvervet til sygedagpenge sfa.
covid-19 t.o.m. d. 31. marts 2021.

Lov nr. 2588 af 28. december 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeer-
hverv, inden for en pulje til og med 2022).

ad 2. Aktstykker
Akt. 145 af 21. januar 2021 om genindførsel af den generelle lønkompensationsordning.
Akt. 149 af 28. januar 2021 om forlængelse af generelle kompensationsordninger m.v.
Akt. 163 af 25. februar 2021 om forlængelse af kontrolindsatsen med virksomheders efter-

levelse af lokalerestriktioner som følge af Covid-19.
Akt. 197 af 8. april 2021 om adgang til forskudsvis udbetaling af tilskud afgivet som tilsagn
Akt. 234 af 12. maj 2021 om en forlængelse af kontrol- og vejledningsindsatsen med virk-

somheders efterlevelse af lokalerestriktioner som følge af covid-19.
Akt. 256 af 3. juni 2021 om statslig støtte til Copenhagen 2021.
Akt. 288 af 17. juni 2021 om initiativer målrettet langtidsledige under coronakrisen.
Akt. 320 af 29. juni 2021 om statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2022.
Akt. 29 af 28. oktober 2021 om ny puljeudmelding af "Flere skal med 2".
Akt. 70 af 2. december 2021 om finansiering af Lønstrukturkomitéens arbejde i 2021.
Orienterende aktstykke om tilbagebetaling af administrative bødeforlæg til udenlandske

virksomheder som følge af højesteretsdom, der er taget til efterretning 2. december 2021.
Akt. 85 af 9. december 2021 om udmøntning af satspuljereserve til Arbejdsmarkedets Fe-

riefond.
Akt. 92 af 9. december 2021 om tilførsel af midler til regional uddannelsespulje.
Akt. 119 af 16. december 2021 om beregning af barsels- og sygedagpengesats i 2021 for

selvstændigt erhvervsdrivende.
Akt. 154 af 16. december 2021 om udmøntning af resterende midler fra arbejdsmiljøpuljen

i 2021.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Akt. 138 af 12. januar 2021 om udmøntning af forlængelsen af de målrettede kompensa-

tionsordninger og justeringerne af de generelle kompensationsordninger
Lov nr. 159 af 2. februar 2021 om forebyggelse af smitte med covid�19, når arbejdsgivere

stiller bolig til rådighed for ansatte.
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Lov nr. 157 af 2. februar 2021 om pligt til at sikre covid-19 test af tilrejsende arbejdskraft
efter indrejse i Danmark.

Akt. 161 af 11. februar 2021 om udbetaling af kompensation fra de generelle kompensa-
tionsordninger som følge af COVID-19.

Akt. 179 af 18. marts 2021 om udbetaling af kompensation fra de generelle kompensations-
ordninger som følge af COVID-19.

Akt. 215 af 22. april 2021 om yderligere bevilling til de generelle kompensationsordninger
som følge af covid-19.

BEK nr. 2263 af 29. december 2020 om udvidet ret til søfartserhvervet til sygedagpenge sfa.
covid-19 t.o.m. d. 31. marts 2021.

Lov nr. 527 af 27. marts 2021 om forlængelse af suspendering af arbejdsgiverperioden, ret
til sygedagpenge for risikogruppen samt lempelse af beskæftigelseskravet.

BEK nr. 550 af 29. marts 2021 om udvidet ret til søfartserhvervet til sygedagpenge sfa. co-
vid-19 t.o.m. d. 30. juni 2021.

Lov nr. 2380 af 14. december 2021 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven.
(Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af co-
vid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af co-
vid-19).

Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 kan derudover henføres til teknisk flytning
af bevilling til suspendering af arbejdsgiverperioden fra udgifter uden for loft til udgifter under
delloft for indkomstoverførsler.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Overførsel mellem ministerområder kan henføres til kongelig resolution af 19. november

2020.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel mellem hovedkonti kan primært henføres til administration af satspuljer samt

overførsler fra Beskæftigelsesministeriets reserve til finansiering af særlige bevillingsbehov.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Beskæftigelsesministeriets område dispositionsbegrænsninger for 0,5 mio.

kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021 nr. 9963 af 18. november 2021 (effek-
tivisering af indkøb mv.).

Der udmøntes på Beskæftigelsesministeriets område dispositionsbegrænsninger for 0,9 mio.
kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021 nr. 10034 af 1. december 2021 (ram-
mekorrektion som følge af konsulentbesparelser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-af-
tale).

ad 8. Direkte efterbevilling mv.
Direkte efterbevilling kan henføres til efterbetaling til kommunerne vedrørende ydelser fra

tidligere år.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Andre bevillingsforslag kan primært henføres til udmøntning af reserver og budgetregule-

ringer samt tiltrådte dispositioner med henvisning til BV. 3.3.2.



§ 17. 449

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

Nettotal ...................................................................................... 2.901,3 -88,2 2.813,1
Udgift ......................................................................................... 3.395,5 -87,5 3.308,0
Indtægt ....................................................................................... 494,2 0,7 494,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 532,3 9,1 541,4
17.11. Centralstyrelsen .............................................................. 231,3 51,3 282,6
17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 301,0 -42,2 258,8

Arbejdsmiljø ............................................................................ 810,5 -52,5 758,0
17.21. Arbejdsmiljø ................................................................... 779,3 -52,5 726,8
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 31,2 - 31,2

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 3,6 - 3,6
17.31. Fællesudgifter ................................................................. 3,5 - 3,5
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................ 0,1 - 0,1

Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 1.383,5 -44,4 1.339,1
17.41. Fællesudgifter ................................................................. 560,1 5,6 565,7
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 791,3 -31,5 759,8
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ........................ 32,1 -18,5 13,6

Fastholdelse .............................................................................. 160,3 -0,4 159,9
17.51. Fællesudgifter ................................................................. 72,3 -0,4 71,9
17.59. Særlige forebyggende indsatser ..................................... 88,0 - 88,0

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ............ 11,1 - 11,1
17.62. Individuel boligstøtte ..................................................... 10,5 - 10,5
17.63. Særlige individuelle ydelser .......................................... 0,6 - 0,6

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 205.496,8 1.269,4 206.766,2
Udgift ......................................................................................... 233.559,0 1.278,5 234.837,5
Indtægt ....................................................................................... 28.062,2 9,1 28.071,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - - -
17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... - - -

Arbejdsmiljø ............................................................................ 92,1 - 92,1
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 92,1 - 92,1

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 19.167,5 1.208,4 20.375,9
17.31. Fællesudgifter ................................................................. 953,1 35,7 988,8
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ..................................... 2.026,7 -123,9 1.902,8
17.37. Dagpenge ved barsel ..................................................... 11.437,1 24,8 11.461,9
17.38. Dagpenge ved sygdom .................................................. 4.750,6 1.271,8 6.022,4

Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 1.041,5 -25,3 1.016,2
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 1.033,9 -25,3 1.008,6
17.47. Løntilskud ...................................................................... 7,6 - 7,6

Fastholdelse .............................................................................. 19.857,8 -14,6 19.843,2
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ........................................ 599,4 -15,7 583,7
17.55. Efterløn ........................................................................... 9.846,5 1,1 9.847,6
17.56. Fleksjob .......................................................................... 9.411,9 - 9.411,9
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Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ............ 165.337,9 100,9 165.438,8
17.61. Børnetilskud ................................................................... 3.295,1 - 3.295,1
17.62. Individuel boligstøtte ..................................................... 10.389,7 8,6 10.398,3
17.63. Særlige individuelle ydelser .......................................... 154,2 - 154,2
17.64. Sociale Pensioner ........................................................... 151.498,9 92,3 151.591,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 13.143,9 -1.109,5 12.034,4
Udgift ......................................................................................... 27.589,8 -668,7 26.921,1
Indtægt ....................................................................................... 14.445,9 440,8 14.886,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 998,9 -998,9 -
17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 998,9 -998,9 -

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

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 11.925,4 -112,4 11.813,0
17.31. Fællesudgifter ................................................................. 430,3 - 430,3
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................ 7.999,3 233,7 8.233,0
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ..................................... 3.150,9 -1,2 3.149,7
17.38. Dagpenge ved sygdom .................................................. 344,9 -344,9 -

Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 218,3 1,8 220,1
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 75,3 - 75,3
17.47. Løntilskud ...................................................................... 143,0 1,8 144,8

Fastholdelse .............................................................................. - - -
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ........................................ - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 11.283,3 -62,6 11.220,7
Udgift ......................................................................................... 58,7 69,0 127,7
Indtægt ....................................................................................... 11.342,0 6,4 11.348,4

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø ............................................................................ 51,4 -70,0 -18,6
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats .............. 50,4 -70,0 -19,6
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 1,0 - 1,0

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 11.227,8 7,4 11.235,2
17.31. Fællesudgifter ................................................................. 11.227,8 7,4 11.235,2

Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 4,1 - 4,1
17.41. Fællesudgifter ................................................................. 4,1 - 4,1
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 210.258,7 134,3 210.393,0
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 210.258,7 134,3 210.393,0
 Udgift ..................................................................................... 264.603,0 591,3 265.194,3
 Indtægt ................................................................................... 54.344,3 457,0 54.801,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.437,9 55,1 1.493,0
 Indtægt ................................................................................... 27,7 - 27,7
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 58,5 8,4 66,9
 Indtægt ................................................................................... 13.741,3 0,7 13.742,0
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 262.801,4 526,5 263.327,9
 Indtægt ................................................................................... 40.248,7 456,3 40.705,0
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 12,9 1,3 14,2
 Indtægt ................................................................................... 12,8 - 12,8
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 292,3 - 292,3
 Indtægt ................................................................................... 313,8 - 313,8
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Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 187,1 36,2 223,3
Indtægt ............................................................................... 11,4 - 11,4
Udgift ................................................................................. 198,5 36,2 234,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 12,8 36,2 -

2. Aktstykker  
Sekretariatsbetjening af Lønstrukturkomitéens arbej-
de, jf. akt. 70 af 2. december 2021 ............................. 0,1 0,2 -
Udmøntning af satspuljereserve til Arbejdsmarke-
dets Feriefond, jf. akt. 85 af 9. december 2021 ......... - 15,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af Ligestillingsafdelingen med tilhørende
sagsområder fra § 24.11.01. Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet, jf. kongelig resolution af 19. november
2020 .............................................................................. 11,8 15,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.19.11. Arbejdsretten, konverte-
ring af øvrig drift til lønsum ....................................... -0,7 - -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, medfinansiering af lovassistent ........................ - 0,2 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, medfinansiering af det eksterne review i mi-

 nisteriet ......................................................................... - 1,6 -
Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, ændret forankring af res-
sortansvaret for bevillingen til administration af bo-

 ligydelseslån ................................................................. - 0,3 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, engangsudgifter ved ressortændring ................ - 0,6 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, IT-understøtning af trivselsundersøgelse ......... - 0,1 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, IT-understøtning af HR-dialog ........................ - 0,1 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, ekstraordinære udgifter til erstatninger pålagt
ved dom fra Østre Landsret ........................................ - 2,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -
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9. Andre bevillingsforslag  
Teknisk konvertering af øvrig drift til lønsum ved-
rørende Nationale eksperter i EU-kommissionen ....... 1,6 - -

17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,4 -5,3 1,1
Udgift ................................................................................. 6,4 -5,3 1,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -3,8 -5,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, admini-
stration af Arbejdsmiljøforskningsfonden ................... -1,4 -2,1 -
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, admini-
stration af Vold som udtryksform ............................... -0,1 -0,1 -
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af satspuljer
2019 og tidligere .......................................................... -2,3 -3,1 -

17.11.14. Fremme af kønsligestilling mellem kvinder og mænd (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 29,6 29,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 29,6 -

2. Aktstykker  
Statslig støtte til Copenhagen 2021, jf. akt. 256 af
3. juni 2021 om statslig støtte til Copenhagen 2021 . - 12,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 24.11.40.11. Initiativer i handlings-
plan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i næ-
re relationer 2019-2022, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - 0,2 -
Overførsel fra § 24.11.40.12. Indsatser mod vold,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - 0,5 -
Overførsel fra § 24.11.40.23. Handlingsplan til be-
kæmpelse af menneskehandel for 2019-2022, jf.
kongelig resolution af 29. november 2020 ................. - 8,0 -
Overførsel fra § 24.11.40.31. Initiativer til fremme
af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-
personer, jf. kongelig resolution af 19. november

 2020 .............................................................................. - 2,2 -
Overførsel fra § 24.11.40.32. Tilskud til kvinderå-
det, jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ..... - 1,2 -
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Overførsel fra § 24.11.40.33. Driftstilskud til
LGBT+ Danmark, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - 4,0 -
Overførsel fra § 24.11.40.34. Tilskud til Copenha-
gen 2021, jf. kongelig resolution af 19. november

 2020 .............................................................................. - 1,5 -

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

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

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinan-
siering af lovassistent .................................................. - -0,2 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinan-
siering af det eksterne review i ministeriet ................ - -1,6 -
Overførsel til § 17.46.73. Tværgående it-understøt-
ning i beskæftigelsesindsatsen, planlægning og op-
start af systemmodernisering af tværgående it-un-
derstøtning af beskæftigelsesindsatsen ........................ - -2,0 -
Overførsel til § 17.46.73. Tværgående it-understøt-
ning i beskæftigelsesindsatsen, merudgifter til drift
og implementering af EESSI ....................................... - -1,6 -
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, opdatering af litteratur-reviews - -0,3 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, engangs-
udgifter ved ressortændring ......................................... - -0,6 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, IT-under-
støtning af trivselsundersøgelse ................................... - -0,1 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, it-under-
støtning af HR-dialog .................................................. - -0,1 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, ekstraor-
dinære udgifter til erstatninger pålagt ved dom fra
Østre Landsret .............................................................. - -2,2 -
Overførsel til § 17.19.11. Arbejdsretten, tab på de-
bitorer ved manglende betaling af sagsomkostninger - -0,5 -
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17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8,2 0,5 8,7
Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5
Udgift ................................................................................. 8,7 0,5 9,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,7 0,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, konverte-
ring af øvrig drift til lønsum ....................................... 0,7 - -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, tab på debitorer ved manglende betaling af

 sagsomkostninger ......................................................... - 0,5 -

17.19.33. Administration ved udbetaling af tilgodehavende feriemidler mv. (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 8,3 40,3 48,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 40,3 -

1. Ny lovgivning  
Administrative udgifter i Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension ved førtidig udbetaling af resterende tilgo-
dehavende feriemidler, jf. lov nr. 465 af 20. marts

 2021 .............................................................................. - 27,4 -
Administrative udgifter i Lønmodtagernes Dyrtids-
fonde ved førtidig udbetaling af resterende tilgode-
havende feriemidler, jf. lov nr. 465 af 20. marts

 2021 .............................................................................. - 9,9 -
Administrative udgifter i Ankestyrelsen vedrørende
førtidig udbetaling af resterende feriemidler, jf. lov
nr. 465 af 20. marts 2021 ............................................ - 3,0 -
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17.19.34. Etablering af Seniorpensionsenhed (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4,0 -0,1 3,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

2. Aktstykker  
Medfinansiering af udgifter ved lov nr. 2190 af 29.
december 2020 om overførsel af myndighedsansvar
for seniorpension til Seniorpensionsenheden, jf. akt.
320 af 29. juni 2021 .................................................... - -0,1 -

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 998,9 -998,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -998,9 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 59 af 19. januar
2021 om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i
225-timersreglen som følge af covid-19) .................... - 10,8 -
Merudgift som følge af lov nr. 707 af 26. april
2021 om ændring af lov om social pension og lov
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og al-
mindelig førtidspension m.v. ....................................... - 23,7 -
Merudgift som følge af lov nr. 467 af 20. marts
2021 om forlængelse af suspension af dagpengefor-
brug, retten til sygedagpenge og 12-måneders perio-
den i 225-timers reglen som følge af covid-19 .......... - 166,8 -
Merudgift som følge af lov nr. 57 af 19. januar
2021 om forlængelse af suspension af dagpengefor-
brug samt retten til sygedagpenge som følge af co-

 vid-19 ........................................................................... - 50,1 -
Merudgift som følge af lov nr. 58 af 19. januar
2021 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v. vedrørende suspension af G-dage ved
hjemsendelser og arbejdsfordeling sfa. covid-19 ....... - 2,7 -
Merudgift som følge af lov nr. 527 af 27. marts
2021 om forlængelse af suspendering af arbejdsgi-
verperioden, ret til sygedagpenge for risikogruppen
samt lempelse af beskæftigelseskravet ........................ - 168,8 -
Merudgift sfa. lov nr. 877 af 12. maj 2021 om mid-
lertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, su-
spension af dagpengeforbrug mv. sfa. covid-19
t.o.m. 30. juni 2021, samt ændret beregningsgrund-

 lag ................................................................................. - 171,1 -
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Merudgift som følge af BEK nr. 1091 af 1. juni
2021 om ændring af beregningsgrundlag for selv-
stændige (sygedagpenge og barselsdagpenge) ............ - 14,4 -
Merudgift som følge af lov nr. 1238 af 11. juni
2021 om undtagelse for genindplacering i en ny
dagpengeperiode for personer omfattet af uddannel-

 sesløftet ........................................................................ - 0,6 -
Merudgift sfa. lov nr. 1438 af 29. juni 2021 om
forlængelse af ret til sygedagpenge for risikogrup-
pen, lempelse af beskæftigelseskravet for selvstæn-
dige, der er omfattet af lov nr. 1438 .......................... - 18,5 -
Merudgift som følge af lov nr. 1437 af 29. juni
2021 om særlig løntilskudsordning for langtidsledi-
ge seniorer. ................................................................... - 4,0 -
Merudgift som følge af lov nr. 1335 af 11. august
2020 om ændring af lov om sygedagpenge og bar-

 selsloven ....................................................................... - 41,2 -
Merudgift som følge af lov nr. 960 af 26. juni 2020
om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. og lov om sygedagpenge .................................... - 295,5 -
Merudgift som følge af lov nr. 1642 af 19. novem-
ber 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsfor-
sikring m.v. .................................................................. - 91,4 -
Merudgift som følge af lov nr. 878 af 12. maj 2021
om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i
225-timersreglen som følge af covid-19 ..................... - 23,5 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af overførselsskønnet på uk. 10 sfa.
lov nr. 877 af 12. maj 2021 om bl.a. forlængelsen
af retten til sygedagpenge, jf. akt. 320 af 29. juni
2021 om statens bloktilskud for 2022 ........................ - -241,0 -
Udmøntning af overførselsskønnet på uk. 10 sfa.
bekendtgørelse nr. 1095 af 1. juni 2021 om æn-
dring af beregningsgrundlag for selvstændige, jf.
akt. 320 af 29. juni 2021 om statens bloktilskud for

 2022 .............................................................................. - -14,4 -
Udmøntning af overførselsskøn på uk. 10 sfa. lov
nr. 1438 af 29. juni 2021 om bl.a. forlængelse af
ret til sygedagpenge for risikogrupper, jf. akt. 320
af 29. juni 2021 om statens bloktilskud 2022 ............ - -0,8 -
Udmøntning på uk. 10 vedrørende forældrekøb, jf.
akt. 320 af 29. juni 2021 om statens bloktilskud for

 kommuner .................................................................... - 14,7 -
Udmøntning af overførselsskønnet på uk. 10 sfa.
lov nr. 1964 af 15. december 2020, jf. akt. 320 af
29. juni 2021 om statens bloktilskud 2022 ................ - 0,3 -
Udmøntning på uk. 10 sfa. lov nr. 57, 58 og 59 af
19. januar 2021 om bl.a. suspension af dagpenge-
forbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge,
jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ........................................ - -54,4 -
Udmøntning på uk. 10 sfa. lov nr. 527 af 27. marts
2021 om ændring af lov om sygedagpenge og bar-
selsloven, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 om statens
bloktilskud for 2022 .................................................... - -168,8 -
Udmøntning på uk. 10 sfa. lov nr. 467 af 20 marts
2021 om yderligere forlængelser for både sygedag-
penge og barselsdagpenge, jf. akt. 320 af 29. juni
2021 om statens bloktilskud 2022 .............................. - -164,9 -
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Udmøntning på uk. 10 sfa. lov nr. 2204 af 29. de-
cember 2020 om ændring af lov om sygedagpenge
og barselsloven, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 om
statens bloktilskud 2022 .............................................. - -172,0 -
Udmøntning på uk. 10 sfa. lov nr. 1335 af 11. au-
gust 2020 om ændring af lov om sygedagpenge og
barselsloven, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 om sta-
tens bloktilskud 2022 ................................................... - -41,2 -
Udmøntning på uk. 10 sfa. lov nr. 1337 af 11. sep-
tember 2020 om ændring af lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v., jf. akt. 320 af 29. juni 2021 om
statens bloktilskud 2022 .............................................. - 0,5 -
Udmøntning på uk. 10 sfa. lov nr. 1642 af 19. sep-
tember 2020 om forlængelse af hjælpepakker jf.
akt. 320 af 29. juni 2021 om statens bloktilskud

 2022 .............................................................................. - -273,0 -
Udmøntning af uk. 10 sfa. lov nr. 2189 af 29. de-
cember 2020 om sorgorlov, jf. akt. 320 af 29. juni
2021 om statens bloktilskud 2022 .............................. - 3,7 -
Udmøntning på uk. 10 sfa. lov nr. 960 af 26. juni
2020 om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. akt. 320
af 29. juni 2021 om statens bloktilskud 2022 ............ - -287,5 -
Udmøntning på uk. 20 Reserve vedrørende budget-
garantien sfa. budgetgarantien, jf. akt. 320 af 29.
juni 2021 om statens bloktilskud 2022 ....................... - -675,3 -
Flere midler til korte jobrettede kurser, jf. akt. 288
af 17. juni 2021 om initiativer målrettet langtidsle-
dige under coronakrisen .............................................. - 5,0 -
Suspension af referenceperioden for 6 ugers jobret-
tet uddannelse, jf. akt. 288 af 17. juni 2021 om ini-
tiativer målrettet langtidsledige under coronakrisen ... - 5,2 -
Udvidelse af retten til realkompetencevurdering
(RKV) til faglærte, jf. akt. 288 af 17. juni 2021 om
initiativer målrettet langtidsledige under coronakri-

 sen ................................................................................ - 5,3 -
Beregning af barsels- og sygedagpengesats i 2021
for selvstændigt erhvervsdrivende, jf. akt. 119 af
16. december 2021 ....................................................... - 14,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Teknisk flytning fra underkonto § 17.19.78.20. Re-
serve vedrørende budgetgaranti vedrørende senior-
job i lov nr. 960 af 26. juni 2020 ............................... - -4,2 -
Teknisk flytning til underkonto § 17.19.78.10. Re-
serve vedrørende øvrige indkomstoverførsler vedrø-
rende seniorjob i lov nr. 960 af 26. juni 2020 ........... - 4,2 -
Teknisk flytning fra underkonto § 17.19.78.20. Re-
serve vedrørende budgetgaranti vedrørende senior-
job i lov nr. 1337 af 11. september 2020 ................... - -0,3 -
Teknisk flytning til underkonto § 17.19.78.10. Re-
serve vedrørende øvrige indkomstoverførsler vedrø-
rende seniorjob i lov nr. 1337 af 11. september

 2020 .............................................................................. - 0,3 -
Teknisk flytning fra underkonto § 17.19.78.20. Re-
serve vedrørende budgetgaranti vedrørende senior-
job i lov nr. 1642 af 19. november 2020 ................... - -1,9 -
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Teknisk flytning til underkonto § 17.19.78.10. Re-
serve vedrørende øvrige indkomstoverførsler vedrø-
rende seniorjob i lov nr. 1642 af 19. november

 2020 .............................................................................. - 1,9 -
Teknisk flytning fra underkonto § 17.19.78.20. Re-
serve vedrørende budgetgaranti vedrørende senior-
job i lov nr. 467 af 20. marts 2021 ............................ - -10,5 -
Teknisk flytning til underkonto § 17.19.78.10. Re-
serve vedrørende øvrige indkomstoverførsler vedrø-
rende seniorjob i lov nr. 467 af 20. marts 2021 ........ - 10,5 -
Teknisk flytning fra underkonto § 17.19.78.20. Re-
serve vedrørende budgetgaranti vedrørende senior-
job i lov nr. 57 af 19. januar 2021 ............................. - -3,7 -
Teknisk flytning til underkonto § 17.19.78.10. Re-
serve vedrørende øvrige indkomstoverførsler vedrø-
rende seniorjob i lov nr. 57 af 19. januar 2021 ......... - 3,7 -
Teknisk nulstilling på uk. 10 som følge af lov nr.
2190 af 29 december 2020 om overførsel af myn-
dighedsansvaret for seniorpension til seniorpension-
senheden indgår i overførselsskønnet for 2021 .......... - 13,7 -
Teknisk nulstilling på uk. 10 sfa. udmøntning af
lov nr. 1642 af 19. september 2020, jf. akt. 320 af
29. juni 2021 om statens bloktilskud for 2022 ........... - 0,1 -
Teknisk nulstilling på uk. 10 vedrørende lov nr.
1438 om aktiv beskæftigelsesindsats med henblik
på udmøntning ved bloktilskudsaktstykket i 2022. .... - -0,1 -
Teknisk nulstilling på uk. 20 vedrørende lov nr.
1437 om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sy-
gedagpenge og barselsloven og akt 288 med hen-
blik på udmøntning ved bloktilskudsaktstykket i

 2022. ............................................................................. - -19,5 -
Teknisk nulstilling på uk. 10 vedrørende lov nr.
1438 om aktiv beskæftigelsesindsats med henblik
på udmøntning ved bloktilskudsaktstykket i 2022. .... - -17,6 -
Teknisk nulstilling på uk. 10 af ny beregning af
barsels- og sygedagpengesats i 2021 for selvstæn-
digt erhvervsdrivende, jf. akt 119 af 16. december
2021 mhp. udmøntning på bloktilskudsaktstykke i

 2022 .............................................................................. - -14,4 -

17.19.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 82,9 -82,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -82,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 17.19.34. Etablering af Seniorpen-
sionsenheden, vedrørende overførsel af myndig-
hedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsen-
heden, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 - bloktilskud

 2022 .............................................................................. - 0,1 -
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Overførsel fra § 17.46.76. Jobrotation til erhvervs-
uddannelser, udgifter ved BEK nr. 315 af 26. marts
2020, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 - statens bloktil-
skud for 2022 ............................................................... - 0,2 -
Udmøntning på uk. 30 Kommunalt lov- og cirkulæ-
reprogram sfa. BEK nr. 315 af 26. marts 2020 om
jobrotation, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 om statens

 bloktilskud .................................................................... - -0,2 -
Udmøntning på uk. 30 sfa. lov nr. 2190 af 29 de-
cember 2020 om overførsel af myndighedsansvar
for seniorpension til Seniorpensionsenheden, jf. akt.
320 af 29. juni 2021 om statens bloktilskud .............. - -67,7 -
Udmøntning af satspuljereserve til Arbejdsmarke-
dets Feriefond, jf. akt. 85 af 9. december 2021 ......... - -15,3 -
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Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 559,0 14,0 573,0
Indtægt ............................................................................... 16,2 - 16,2
Udgift ................................................................................. 575,2 14,0 589,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 9,8 14,0 -

2. Aktstykker  
Kontrolindsatser i relation til virksomhedernes
overholdelse af lokalerestriktioner, jf. akt. 163 af
25. februar 2021 ........................................................... 4,3 6,1 -
Forlængelse af kontrol- og vejledningsindsatsen
med virksomheders efterlevelse af lokalerestriktio-
ner som følge af covid-19, jf. akt. 234 af 12. maj
2021 .............................................................................. 0,5 0,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Forebyggelse af smitte med covid-19 når arbejdsgi-
verne stiller bolig til rådighed for ansatte, jf. lov nr.
159 af 2. februar 2021 ................................................. 0,9 1,3 -
Sikring af covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft
efter indrejse i Danmark, jf. lov nr. 157 af 2. febru-
ar 2021 ......................................................................... 3,1 4,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeri-
ets administration af satspuljer, administration af
Vold som Udtryksform ................................................ 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeri-
ets administration af satspuljer, administration af
Arbejdsmiljøforskningsfonden ..................................... 1,4 2,1 -
Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings-
fonden til frikøb af forskere, dækning af rejseudgif-
ter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag

 mv. ................................................................................ - 0,5 -
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering til dækning af udgifter for bi-
stand til administration af nedslidningspuljen ............ -0,5 -0,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,4 -
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17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 60,3 - 60,3
Indtægt ............................................................................... 51,5 - 51,5
Udgift ................................................................................. 111,8 - 111,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

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

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

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

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

Låneramme ........................................................................ 14,9 - 14,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 47,0 - 47,0

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,8 4,0 4,8
Indtægtsbevilling ............................................................... 25,6 - 25,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,0 -

2. Aktstykker  
Tilbagebetaling af administrative bødeforlæg til
udenlandske virksomheder som følge af højesterets-
dom, jf. orienterende aktstykke 71, der er taget til
efterretning 2. december 2021 ..................................... - 4,0 -
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17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 59,0 -0,5 58,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 4,2 - 4,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til frikøb
af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse
med udvalgenes arbejde, vederlag mv. ....................... - -0,5 -

17.21.09. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning og ulykker (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -70,0 30,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -70,0 -

2. Aktstykker  
Finansiering af arbejdspladsnære initiativer i arbej-
det med at understøtte de nationale mål, jf. akt. 154
af 16. december 2021 om udmøntning af resterende
midler fra arbejdsmiljøpuljen i 2021 .......................... - -70,0 -

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - - -
Indtægtsbevilling ............................................................... 94,8 -1,0 93,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -1,0

9. Andre bevillingsforslag  
Mindreindtægt som følge af tilbagebetaling af 1,0
mio. kr., som tidligere er opkrævet for meget i bi-
drag til parternes arbejdsmiljøindsats .......................... - - -1,0
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17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 5,5 4,0 9,5
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 5,5 4,0 9,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,0 -

2. Aktstykker  
Initiativer til fortsat understøttelse af arbejdet med
branchemål, jf. akt. 154 af 16. december 2021 om
udmøntning af resterende midler fra arbejdsmiljø-
puljen i 2021 ................................................................ - 2,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.22.14. Videncenter, opsparing
fra det lukkede videncenter ......................................... - 2,0 -

17.22.14. Videncenter (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - -2,8 -2,8
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. - -2,8 -2,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.22.12. Sekretariat for Arbejds-
miljørådet, opsparing fra det lukkede videncenter ..... - -2,0 -
Overførsel til § 17.22.20. Branchefællesskaber for
arbejdsmiljø, opsparing fra det lukkede videncenter .. - -0,8 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,4 -0,4 -
Overført overskud .............................................................. 2,8 - 2,8
Egenkapital i alt ................................................................. 3,2 -0,4 2,8

Langfristet gæld primo ...................................................... - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - - -
Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -
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Låneramme ........................................................................ 3,1 - 3,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -

17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 34,7 67,8 102,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 67,8 -

2. Aktstykker  
Initiativ med arbejdspladsnære aktiviteter i arbejdet
med at understøtte de nationale mål, jf. akt. 154 af
16. december 2021 om udmøntning af resterende
midler fra arbejdsmiljøpuljen i 2021 .......................... - 68,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.22.14. Videncenter, opsparing
fra det lukkede videncenter ......................................... - 0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Finansiering af tilbagebetaling af 1,0 mio. kr., som
tidligere er opkrævet for meget i bidrag til parter-
nes arbejdsmiljøindsats ................................................ - -1,0 -



466 § 17.3.

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.19. Engangstilskud til ydelsesmodtagere (Lovbunden)
Kontoen vedrører udbetaling af engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser på 1.000

kr. jf. lov nr. 1222 af 21. august 2020 om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser.

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

9. Andre bevillingsforslag  
Teknisk oprettelse af bevillingen, der første gang er
oprettet på lov om tillægsbevilling for 2020 .............. - - -

10. Engangstilskud til ydelsesmodtagere
I 2020 blev der indført et engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser på 1.000 kr.

Staten finansierer 100 pct. af engangstilskuddet.

17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstover-
førsler (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 629,4 0,2 629,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 2380 af 14. decem-
ber 2021 om midlertidig suspendering af arbejdsgi-
verperioden til og med 28. februar 2022 .................... - 0,2 -

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 35,5 35,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 35,5 -

8. Direkte efterbevilling  
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Regulering af refusion af kommunernes udgifter fra
tidligere år .................................................................... - 35,5 -

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - - -
Indtægtsbevilling ............................................................... 10.691,5 7,4 10.698,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 7,4

1. Ny lovgivning  
Merindtægt som følge af lov nr. 1438 af 29. juni
2021 om lempeligere adgang til dagpenge for selv-
stændige ........................................................................ - - 7,4

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 21.398,3 674,5 22.072,8
Indtægtsbevilling ............................................................... 13.996,1 440,8 14.436,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 674,5 440,8

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 57 af 19. januar
2021 om forlængelse af suspension af dagpengefor-
brug mv. som følge af covid-19 t.o.m. 28. februar
2021 .............................................................................. - 91,4 59,8
Merudgift som følge af lov nr. 58 af 19. januar
2021 om suspension af G-dage ved hjemsendelser
og arbejdsfordeling som følge af covid-19 t.o.m.
18. marts 2021 ............................................................. - 4,1 2,7
Merudgift som følge af lov nr. 467 af 20. marts
2021 om forlængelse af suspension af dagpengefor-
brug mv. som følge af covid-19 t.o.m. 30. april
2021 .............................................................................. - 254,2 166,2
Merudgift som følge af lov nr. 877 af 12. maj 2021
om suspension af dagpengeforbrug mv. som følge
af covid-19 t.o.m. 30. juni 2021 samt ændret bereg-
ningsgrundlag for selvstændige. .................................. - 294,1 192,0
Merudgift som følge af lov nr. 1238 af 11. juni
2021 om undtagelse for genindplacering i en ny
dagpengeperiode for personer omfattet af uddannel-
sesløftet. ....................................................................... - 0,9 0,6
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Merudgift som følge af lov nr. 1438 af 29. juni
2021 om lempeligere adgang til dagpenge for selv-
stændige. ....................................................................... - 32,1 21,0
Mindreudgift som følge af lov nr. 1437 af 29. juni
2021 om særlig løntilskudsordning for langtidsledi-
ge seniorer. ................................................................... - -2,3 -1,5

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.159,9 -1,2 3.158,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,2 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 59 af 19. januar
2021 om yderligere forlængelse af 12-månederspe-
rioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 ....... - 2,7 -
Merudgift som følge af lov nr. 467 af 20. marts
2021 om forlængelse af suspension af dagpengefor-
brug, forlængelse af 12-månedersperioden i 225-ti-
mersreglen mv. som følge af covid-19 ....................... - 0,5 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 57 af 19. januar
2021 om forlængelse af suspension af dagpengefor-
brug mv. som følge af covid-19 t.o.m. 28. februar

 2021 .............................................................................. - -2,2 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 1438 af 29. juni
2021 om bl.a. dagpengeret til selvstændige er-
hvervsdrivende uden forudgående medlemskab af
en arbejdsløshedskasse ................................................ - -1,0 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 1437 af 29. juni
2021 om særlig løntilskudsordning for langtidsledi-
ge seniorer .................................................................... - -0,1 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 877 af 12. maj
2021 om suspension af dagpengeforbrug mv. som
følge af covid-19 t.o.m. 30. juni 2021 samt ændret
beregningsgrundlag for selvstændige. ......................... - -6,9 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 878 af 12. maj
2021 om yderligere forlængelse af 12-månederspe-
rioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 ....... - 5,8 -
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17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.303,9 -123,9 1.180,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -123,9 -

1. Ny lovgivning  
Mindreudgift som følge af lov nr. 57 af 19. januar
2021 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge samt suspension af dagpengeforbrug mv.
som følge af covid-19 t.o.m. 28. februar 2021 .......... - -15,5 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 467 af 20. marts
2021 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge samt suspension af dagpengeforbrug mv.
som følge af covid-19 t.o.m. 30. april 2021 ............... - -46,5 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 877 af 12. maj
2021 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge samt suspension af dagpengeforbrug mv.
som følge af covid-19 t.o.m. 30. juni 2021 ................ - -61,9 -

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 11.341,2 9,6 11.350,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 9,6 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 527 af 27. marts
2021 om lempelse af beskæftigelseskravet for selv-
stændige som følge af covid-19 .................................. - 5,9 -
Merudgift som følge af lov nr. 1438 af 29. juni
2021 om indførelse af periode, der kan ses bort fra
ved vurdering af b-krav for ret til barselsdagpenge
for selvstændige ........................................................... - 0,1 -

2. Aktstykker  
Merudgift som følge af BEK nr. 1090 af 1. juni
2021 om ændring af satsberegninger for selvstændi-
ge i forbindelse med covid-19, jf. akt. 119 af 16.
december 2021 ............................................................. - 3,6 -
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17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 95,9 15,2 111,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,2 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 527 af 27. marts
2021 om forlængelse af den midlertidige ret til bar-
selsdagpenge til forældre ved pasning af børn som
følge af covid-19 .......................................................... - 8,9 -
Merudgift som følge af lov nr. 2380 af 14. decem-
ber 2021 om genindførelse af den midlertidige ret
til barselsdagpenge til forældre ved pasning af børn
som følge af covid-19 t.o.m. 28. februar 2022 .......... - 6,3 -

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5.146,8 926,9 6.073,7
Indtægtsbevilling ............................................................... 51,3 - 51,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 926,9 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 527 af 27. marts
2021 om forlængelse af retten til sygedagpenge for
den særlige risikogruppe samt lempelse af beskæfti-
gelseskravet for selvstændige ...................................... - 33,1 -
Merudgift som følge af lov nr. 467 af 20. marts
2021 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge samt suspension af dagpengeforbrug mv.
som følge af covid-19 t.o.m. 30. april 2021 ............... - 68,6 -
Merudgift som følge af lov nr. 57 af 19. januar
2021 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge samt suspension af dagpengeforbrug mv.
som følge af covid-19 t.o.m. 28. februar 2021 .......... - 21,9 -
Merudgift som følge af lov nr. 1438 af 29. juni
2021 om forlængelse af ret til sygedagpenge for ri-
sikogruppen t.o.m. 31. august 2021 samt justering
af b-krav for ret til sygedagpenge for selvstændige ... - 1,1 -
Merudgift som følge af lov nr. 877 af 12. maj 2021
om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpen-
ge samt suspension af dagpengeforbrug mv. som
følge af covid-19 t.o.m. 30. juni 2021 ........................ - 91,1 -

2. Aktstykker  
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Merudgift som følge af BEK nr. 1091 af 1. juni
2021 om ændring af satsberegninger for selvstændi-
ge i forbindelse med COVID-19, jf. akt. 119 af 16.
december 2021 ............................................................. - 8,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af BEK nr. 2263 af 29. de-
cember 2020 om udvidet ret til søfartserhvervet til
sygedagpenge sfa. covid-19 t.o.m. 31. marts 2021 .... - 2,5 -
Merudgift som følge af BEK nr. 550 af 29. marts
2021 om udvidet ret til søfartserhvervet til sygedag-
penge sfa. covid-19 t.o.m. 30. juni 2021 .................... - 2,5 -
Teknisk flytning af delbevilling til den midlertidige
suspendering af arbejdsgiverperioden til relevante
underkonti .................................................................... - - -
Merudgift som følge af lov nr. 527 af 27. marts
2021 om forlængelse af den midlertidige suspende-
ring af arbejdsgiverperioden t.o.m. 30. juni 2021 ...... - 344,9 -
Merudgift som følge af lov nr. 2380 af 14. decem-
ber 2021 om genindførelse af den midlertidige su-
spendering af arbejdsgiverperioden t.o.m. 28. febru-
ar 2022 ......................................................................... - 352,4 -



472 § 17.4.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 347,9 5,4 353,3
Indtægt ............................................................................... 14,8 0,7 15,5
Udgift ................................................................................. 362,7 6,1 368,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,8 6,1 0,7

1. Ny lovgivning  
Merudgifter til udvikling af særlige dataudtræk, jf.
lov nr. 1437 af 29. juni 2021 om ændring af lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats (særlig løntil-
skudsordning for seniorer) ........................................... - 0,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeri-
ets administration af satspuljer, administration af
satspuljer fra 2019 og tidligere ................................... 2,3 3,1 -
Overførsel fra § 17.46.41.20. Pulje til uddannelses-
løft, administration af ordningen ................................. 0,3 0,4 -
Overførsel fra § 17.46.64.30. Afklaring af aktivi-
tetsparate kontanthjælpsmodtagere, administration
af ordningen ................................................................. 0,7 1,0 -
Overførsel fra § 17.21.01. Arbejdstilsynet til dæk-
ning af udgifter for bistand til administration af
nedslidningspuljen ........................................................ 0,5 0,8 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, ændret
forankring af ressortansvaret for bevillingen til ad-
ministration af boligydelseslån .................................... - -0,3 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, opdatering af litteratur-reviews ........................ - 0,3 -
Overførsel fra § 17.51.05. Pulje til nedbringelse af
sygefravær i ældreplejen, administration af ordnin-
gen ................................................................................ 0,3 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Konvertering af øvrig drift til lønsum sfa. intern
statslig overførsel fra § 17.59.11.35. Beskæftigel-
sesindsats for sindslidende .......................................... 0,1 - -
Konvertering af øvrig drift til lønsum sfa. intern
statslig overførsel fra § 17.46.41.10. Regional ud-
dannelsespulje .............................................................. 0,2 - -
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Optagelse af øvrig drift og lønsum samt intern
statslig overførsel fra § 17.46.45.50. Ret til uddan-
nelse for ledige i minkerhverv, jf. lov nr. 466 af 20.
marts 2021 .................................................................... 0,3 0,4 0,4
Optagelse af øvrig drift og lønsum som følge af in-
tern statslig overførsel fra § 17.46.43.30. Pulje til
særlig indsats for ledige over 50 år, jf. akt. 288 af
17. juni 2021 ................................................................ 0,2 0,3 0,3
Korrektion af konvertering af øvrig drift til lønsum
sfa. interne statlige overførsler .................................... -2,1 - -

17.41.13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

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

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 145 af 21. januar 2021 om genindførsel af
den generelle lønkompensationsordning ..................... - 1,8 -
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 179 af 18. marts 2021 om udbetaling af
kompensation fra de generelle kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19 .................................. - 2,0 -
Kompensationsordninger sfa. COVID-19, jf. akt.
138 af 12. januar 2021 om udmøntning af forlæn-
gelsen af de målrettede kompensationsordninger og
justeringerne af de generelle kompensationsordnin-

 ger ................................................................................. - 1,0 -
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 149 af 28. januar 2021 om forlængelse af
generelle kompensationsordninger m.v. ...................... - 1,0 -
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 215 af 22. april 2021 om yderligere bevil-
ling til de generelle kompensationsordninger som
følge af covid-19 .......................................................... - 6,0 -
Regulering af ekstraordinær bevilling til kompensa-
tionsordninger som følge af COVID-19 ..................... - -12,4 -
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 161 af 11. februar 2021 om udbetaling af
kompensation fra de generelle kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19 .................................. - 0,8 -
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17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og job-
afklaringsforløb (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 490,1 -25,3 464,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -25,3 -

1. Ny lovgivning  
Mindreudgift som følge af lov nr. 57 af 19. januar
2021 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge samt suspension af dagpengeforbrug mv.
som følge af covid-19 t.o.m. 28. februar 2021 .......... - -3,2 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 467 af 20. marts
2021 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge samt suspension af dagpengeforbrug mv.
som følge af covid-19 t.o.m. 30. april 2021 ............... - -9,5 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 877 af 12. maj
2021 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge samt suspension af dagpengeforbrug mv.
som følge af covid-19 t.o.m. 30. juni 2021 ................ - -12,6 -

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115 og 168) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 135,9 -122,5 13,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -122,5 -

2. Aktstykker  
Medfinansiering af Copenhagen 2021, jf. akt. 256
af 3. juni 2021 om statslig støtte til Copenhagen

 2021 .............................................................................. - -12,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Regulering af ekstraordinær bevilling til varslings-
indsatsen som følge af COVID-19 .............................. - -110,5 -
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17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 311,4 19,6 331,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 19,6 -

2. Aktstykker  
Flere midler til korte jobrettede kurser, jf. akt. 288
af 17. juni 2021 om initiativer målrettet langtidsle-
dige under coronakrisen .............................................. - 20,0 -
Tilførsel af midler til regional uddannelsespulje, jf.
akt. 92 af 9. december 2021 ........................................ - 54,7 -
Finansiering af tilførsel af midler til regional ud-
dannelsespulje, jf. akt. 92 af 9. december 2021 ......... - -54,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,4 -

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,2 15,0 15,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,0 -

2. Aktstykker  
Flere midler til pulje til ledige seniorer over 50 år i
risiko for langtidsledighed, jf. akt. 288 af 17. juni
2021 om initiativer målrettet langtidsledige under

 coronakrisen. ................................................................ - 15,0 -

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,1 34,6 37,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 34,6 -

1. Ny lovgivning  
Ret til uddannelse for ledige, der har arbejdet i
minkerhvervet eller følgeerhverv, jf. lov nr. 466 af
20. marts 2021 ............................................................. - 50,0 -
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Forlængelse af retten til uddannelse for personer,
der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv,
jf. lov nr. 2588 af 28. december 2021 om ændring
af lov om aktiv beskæftigelsesindsats ......................... - -15,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.46.73. Tværgående it-understøt-
ning i beskæftigelsesindsatsen, it-understøtning af

 ordningen ...................................................................... - -0,4 -

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 103,8 17,5 121,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 17,5 -

2. Aktstykker  
Flere midler til investering i udsatte og syge borge-
re på kanten af arbejdsmarkedet, jf. akt. 29 af 28.
oktober 2021 om ny puljeudmelding af "Flere skal
med 2" .......................................................................... - 45,9 -
Finansiering af flere midler til investering i udsatte
og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet, jf.
akt. 29 af 28. oktober 2021 om ny puljeudmelding
af "Flere skal med 2" .................................................. - -27,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -1,0 -

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 144,6 4,5 149,1
Indtægt ............................................................................... 1,5 - 1,5
Udgift ................................................................................. 146,1 4,5 150,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,5 -

1. Ny lovgivning  
Merudgifter til udvikling af særlige dataudtræk, jf.
lov nr. 1437 af 29. juni 2021 om ændring af lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats (særlig løntil-
skudsordning for seniorer) ........................................... - 0,1 -
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It- og dataunderstøttelse af ressourceforløb, jf. lov
nr. 1160 af 8. juni 2021 om ændring af lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats mv. (bedre ressourcefor-

 løb) ............................................................................... - 0,3 -

2. Aktstykker  
Virksomhedspraktik udvides fra fire til otte uger for
langtidsledige seniorer, jf. akt. 288 af 17. juni 2021
om initiativer målrettet langtidsledige under corona-

 krisen ............................................................................ - 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.46.45.50. Ret til uddannelse for
ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følge-
erhverv, it-understøtning af ordningen ........................ - 0,4 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, planlægning og opstart af systemmodernise-
ring af tværgående it-understøtning af beskæftigel-

 sesindsatsen .................................................................. - 2,0 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, merudgifter til drift og implementering af

 EESSI ........................................................................... - 1,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -

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

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

2. Aktstykker  
Medfinansiering af udgifter vedrørende BEK nr.
315 af 26. marts 2020, jf. akt. 320 af 29. juni 2021
om statens bloktilskud 2022 ........................................ - -0,2 -

17.47. Løntilskud

17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 105,6 1,2 106,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,2 -
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1. Ny lovgivning  
Merudgifter som følge af lov nr. 1437 af 29. juni
2021 om en særlig løntilskudsordning for langtids-
ledige seniorer .............................................................. - 1,2 -

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 37,4 0,6 38,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,6 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 1437 af 29. juni
2021 om særlig løntilskudsordning for langtidsledi-
ge seniorer .................................................................... - 0,6 -

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,3 -18,5 -18,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -18,5 -

2. Aktstykker  
Finansiering af flere midler til investering i udsatte
og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet, jf.
akt. 29 af 28. oktober 2021 om ny puljeudmelding
af "Flere skal med 2" .................................................. - -18,5 -

17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere (tekstanm. 167) (Reservationsbev.)

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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TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,3 - 15,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

2. Aktstykker  
Der er adgang til forskudsvis udbetaling af tilskud
afgivet som tilsagn, jf. akt. 197 af 8. april 2021 ........ - - -
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Fastholdelse

17.51. Fællesudgifter

17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 18,4 -0,4 18,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,4 -

17.54. Støtte til særlige grupper mv.

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm.
115) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 183,0 -15,7 167,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -15,7 -

1. Ny lovgivning  
Mindreudgift som følge af lov nr. 467 af 20. marts
2021 om forlængelse af suspension af dagpengefor-
brug mv. som følge af covid-19 t.o.m. 30. april

 2021 .............................................................................. - -6,3 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 57 af 19. januar
2021 om forlængelse af suspension af dagpengefor-
brug mv. som følge af covid-19 t.o.m. 28. februar

 2021 .............................................................................. - -2,3 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 877 af 12. maj

 2021. ............................................................................. - -7,1 -
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17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 9.846,5 1,1 9.847,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,1 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 877 af 12. maj 2021
om suspension af dagpengeforbrug mv. som følge
af covid-19 t.o.m. 30. juni 2021 samt ændret bereg-
ningsgrundlag for selvstændige ................................... - 1,1 -

17.59. Særlige forebyggende indsatser

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 22,9 - 22,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Finansiering af initiativet Et mere rummeligt ar-
bejdsmarked for borgere med handicap på uk. 70
via flytning af delbevilling fra uk. 20 Initiativer for
personer med handicap ................................................ - - -
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Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte

17.62.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7.943,4 -1,2 7.942,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 25,8 - 25,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Medfinansiering af udgifter til udvikling af et nyt
andelsboligprisindeks, jf. lov nr. 819 af 9. juni
2020 om andelsboligforeninger og andre boligfæl-
lesskaber, jf. BV 3.3.2. ................................................ - -1,2 -

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån,
boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 43,8 9,8 53,6
Indtægtsbevilling ............................................................... 307,4 - 307,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 9,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Merudgifter vedrørende afskrivninger af boligydel-
seslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. .... - 9,8 -
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17.64. Sociale Pensioner

17.64.01. Folkepension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 144.576,8 76,0 144.652,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 76,0 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 707 af 26. april
2021 om ret til at få fratrukket merindtægt som føl-
ge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsre-
gulering af social pension ............................................ - 76,0 -

17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7.224,8 5,1 7.229,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,1 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 707 af 26. april
2021 om ret til at få fratrukket merindtægt som føl-
ge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsre-
gulering af social pension ............................................ - 5,1 -

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 126) (Lov-
bunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7.486,3 8,9 7.495,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 8,9 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 707 af 26. april
2021 om ret til at få fratrukket merindtægt som føl-
ge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsre-
gulering af social pension ............................................ - 8,9 -
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17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekstanm. 126) (Lovbun-
den)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14.329,5 11,4 14.340,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 11.412,6 9,1 11.421,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 11,4 9,1

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 707 af 26. april
2021 om ret til at få fratrukket merindtægt som føl-
ge af arbejde relateret til covid-19 ved indtægtsre-
gulering af social pension ............................................ - 11,4 9,1
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§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -396,4 486,3 882,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 32,8 31,2 -1,6

Fællesudgifter ........................................................................................... -148,8 -
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ........................................... -148,8 -

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207) ...... 470,2 -
19.22. Universiteter .................................................................................... 400,1 -
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) .................... -113,8 -
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm.

8, 12, 109, 183, 184, 185, 197 og 206) ......................................... 131,0 -
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.

8, 184 og 206) ................................................................................ 0,4 -
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser ........................................ 3,3 -
19.29. Maritime grunduddannelser ............................................................ 49,2 -

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ........... -13,4 -
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) ...................................... - -
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-

anm. 109, 184 og 185) ................................................................... -2,7 -
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) ......................................... -10,7 -

Forskning og innovation .......................................................................... 95,5 882,7
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ...................................... 10,4 700,0
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) ........................................ 66,3 -
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekst-

anm. 7 og 157) ................................................................................ 18,8 182,7

Internationale forskningsaktiviteter ....................................................... -3,3 -
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastruktu-

rer (tekstanm. 157) .......................................................................... -3,3 -
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) ......................................... - -

Dekommissionering af nukleare anlæg ................................................. 86,1 -
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg (tekstanm. 13) ................. 86,1 -

Støtteordninger ......................................................................................... 31,2 -1,6
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ............................................ 31,2 -1,6
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 84,8 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 432,7 698,4
Kapitalposter ............................................................................................... - 182,7
Aktivitet i alt .............................................................................................. 517,5 881,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 517,5 881,1

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 154,2 -

 TB -32,8 -
06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

(Driftsbev.) .......................................................................B 304,3 -
 TB 22,4 -

07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It
(Statsvirksomhed) .............................................................B 69,2 -

 TB 17,0 -
11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) .................B 16,4 -

 TB -10,0 -
70. Reserver til dekommissionering af nukleare anlæg og

langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald
(Reservationsbev.) ............................................................B 104,8 -

 TB -86,1 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 59,3 -

 TB -59,3 -

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

19.22. Universiteter
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150,

159, 185, 203, 206, 208 og 210) (Selvejebev.) ...............B 5.288,4 -
 TB 71,1 -

05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164,
185, 203, 206 og 210) (Selvejebev.) ...............................B 3.893,9 -

 TB 140,9 -
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185,

199, 203 og 206) (Selvejebev.) ........................................B 2.170,7 -
 TB 42,4 -

15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185,
203 og 206) (Selvejebev.) ................................................B 652,6 -

 TB 28,2 -
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185,

203, 206, 208 og 210) (Selvejebev.) ...............................B 2.095,5 -
 TB 71,5 -
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21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
(tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 203 og 206)
(Selvejebev.) .....................................................................B 1.123,3 -

 TB 10,7 -
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12,

109, 150, 164, 165, 175, 185, 203 og 206)
(Selvejebev.) .....................................................................B 2.533,1 -

 TB 18,8 -
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109,

150, 185, 203 og 206) (Selvejebev.) ...............................B 290,1 -
 TB 16,5 -

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (Reservationsbev.) ...............................B 114,9 -

 TB -113,8 -

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm.
8, 12, 109, 183, 184, 185, 197 og 206)
01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, profes-

sionshøjskoler mv. (Selvejebev.) ......................................B 1.469,2 -
 TB -1,4 -

02. Aktivitetstilskud (Selvejebev.) .........................................B 3.916,4 -
 TB 19,8 -

03. Tilskud til internationale aktiviteter (Selvejebev.) ..........B 13,9 -
 TB -6,9 -

04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier,
professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) ............................B 417,9 -

 TB -40,4 -
06. Øvrige uddannelsestilskud (tekstanm. 211)

(Selvejebev.) .....................................................................B 99,3 -
 TB 159,9 -

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206)
06. Sundhedsplejerskeuddannelsen (Selvejebev.) ..................B 6,5 -

 TB 0,4 -

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203)

(Driftsbev.) .......................................................................B 105,2 -
 TB 0,9 -

08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Ar-
kitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187
og 203) (Driftsbev.) .........................................................B 265,9 -

 TB 1,9 -
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og

205) (Reservationsbev.) ...................................................B 54,8 -
 TB 0,5 -

19.29. Maritime grunduddannelser
03. Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8, 206 og 214)

(Selvejebev.) .....................................................................B 102,6 -
 TB 49,2 -
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Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)

(Reservationsbev.) ............................................................B 23,2 4,9
 TB - -

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 184 og 185)
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med

videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157)
(Reservationsbev.) ............................................................B 6,9 -

 TB 24,8 -
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med

åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og
157) (Reservationsbev.) ...................................................B 45,2 -

 TB -27,5 -

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut

(Reservationsbev.) ............................................................B 6,6 -
 TB -6,6 -

21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) ...................................B 20,1 -
 TB -12,8 -

24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157)
(Driftsbev.) .......................................................................B 29,1 -

 TB 4,3 -
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157)

(Driftsbev.) .......................................................................B 34,3 -
 TB 2,4 -

26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (Driftsbev.) ..............B 56,0 -
 TB 2,0 -

Forskning og innovation

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200)

(Reservationsbev.) ............................................................B 1.882,4 387,4
 TB - 700,0

02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
(Reservationsbev.) ............................................................B 50,5 12,6

 TB 10,4 -

19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)
01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11)

(Reservationsbev.) ............................................................B 154,8 -
 TB 66,3 -

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekst-
anm. 7 og 157)
01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.) ....................B 400,1 -

 TB - 182,7
02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.) ...B 48,2 -
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 TB -30,5 -
03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.) ............B 15,1 -

 TB 49,3 -

 Internationale forskningsaktiviteter

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastruktu-
rer (tekstanm. 157)
01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfra-

strukturer (Reservationsbev.) ...........................................B 233,9 -
 TB -3,3 -

19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)
05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.) .............B 30,2 -

 TB - -

Dekommissionering af nukleare anlæg

19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg (tekstanm. 13)
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) ...B 64,3 -

 TB 86,1 -

 Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
01. Stipendier (Lovbunden) ....................................................B 21.365,3 404,3

 TB 31,2 -1,6
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Indledning

Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for fi-
nansåret 2021 indeholder nettomerudgifter på i alt 486,3, mio. kr. under delloftet for driftsudgifter
i forhold til bevillingerne på finansloven for 2021. Der er optaget nettomerudgifter på 31,2 mio.
kr. under delloftet for indkomstoverførsler.

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende ka-
tegorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 31.271,5 -396,4 30.875,1
 Udgifter ............................................................................ 31.967,4 486,3 32.453,7
Indtægter .......................................................................... 695,9 882,7 1.578,6

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 21.298,8 32,8 21.331,6
 Udgifter ............................................................................ 21.703,1 31,2 21.734,3
 Indtægter .......................................................................... 404,3 -1,6 402,7
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 219,7 - 219,7
 Udgifter ............................................................................ 9.340,4 - 9.340,4
 Indtægter .......................................................................... 9.120,7 - 9.120,7
Indtægtsbudget ................................................................... 131,5 - 131,5
 Indtægter .......................................................................... 131,5 - 131,5
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 4,1 486,3 882,7
2. Aktstykker .................................................................... 7,9 255,5 747,0
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 0,2 7,7 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -1,8 -15,2 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... -4,4 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -8,3 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 112,9 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 2,2 133,7 135,7

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - 31,2 -1,6
2. Aktstykker .................................................................... - 26,7 -1,6
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 4,5 -

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der overføres fra Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -463,2 mio. kr.,

heraf 7,9 mio. kr. lønsum som følge af aktstykker tiltrådt af Finansudvalget i 2021. De væsent-
ligste er oplistet herunder:

Der er overført 100,0 mio. kr. fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset
af COVID-19 mv. til § 19.2. Videregående uddannelser og forskning vedr. Aftale om kompen-
serende tiltag for afgangsstuderende på videregående uddannelser med meget praksisrettet un-
dervisning af marts 2021, jf. akt. 183 af 25. marts 2021.

Der er overført 95,0 mio. kr. fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af
COVID-19 mv. til § 19.2. Videregående uddannelser og forskning vedr. Aftale om trivselsinds-
atser og faglige aktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner, en indsats for særligt
udsatte studerende og øget vejledning efter COVID-19 af juni 2021, jf. akt. 338 af 26. august
2021.
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Der er overført 5,0 mio. kr. fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af
COVID-19 mv. til § 19.3. Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet vedr.
Aftale om trivselsindsatser og faglige aktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner, en
indsats for særligt udsatte studerende og øget vejledning efter COVID-19 af juni 2021, jf. akt.
338 af 26. august 2021.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der overføres til Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt 7,7 mio. kr., heraf 0,2

mio. kr. lønsum, som følge af aktstykker tiltrådt af Finansudvalget og ny lovgivning, hvoraf de
væsentligste er oplistet her:

Der er overført 17,1 mio. kr. fra § 16.11.73. Reserve vedr. test og smitteopsporing (CO-
VID-19) til § 19.2. Videregående uddannelser og forskning vedr. kompensering af udgifter til
selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af 29. april 2021.

Der er overført 2,3 mio. kr. fra § 16.11.73. Reserve vedr. test og smitteopsporing (COVID-19)
til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser
vedr. kompensering af udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af 29. april 2021.

Der er overført 22,5 mio. kr. fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af
COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med videregående uddannelser vedr. Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af juni
2021, jf. akt. 337 af 26. august 2021.

Der er nedjusteret med 21,4 mio. kr. på § 19.22. Universiteter sfa. regulering af tilskud fra
Aftale om flere uddannelsespladser, jf. akt. 96 af 10. december 2020.

Der er nedjusteret med 12,8 mio. kr. på § 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud sfa. regulering
af tilskud fra Aftale om flere uddannelsespladser, jf. akt. 96 af 10. december 2020.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der er nettofraført bevillinger for i alt 15,2 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministe-

riets område, hvoraf 1,8 mio. kr. er lønsum, som følge af overførsel mellem ministerområder,
hvoraf de to største er:

Der er overført 11,7 mio. kr. fra § 19.35.21. It-opgaver mv. til § 20.11.32. Styrelsen for IT
og læring vedr. drift af optagelse.dk.

Der er overført 6,6 mio. kr., heraf 5,6 mio. kr. lønsum fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks
Evalueringsinstitut til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført en række udgiftsneutrale

bevillingsflytninger med henblik på bl.a. administration af ESS-sekretariatet, udmøntning af
småfagstilskud og administration af udlandsstipendieordningen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Uddannelses- og Forskningsministeriets område dispositionsbegrænsninger

på i alt 8,3 mio. kr.
Der udmøntes på Uddannelses- og Forskningsministeriets område en dispositionsbegrænsning

på 7,0 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning mv. for 2021 af 18. november 2021.
Der udmøntes på Uddannelses- og Forskningsministeriets område en dispositionsbegrænsning

på 1,3 mio. kr., jf., cirkulære om negativ rammekorrektion på ministerområdet sfa. udmøntning
af konsulentbesparelser af 1. december 2021.

ad 8. Direkte efterbevilling
Bevillingerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets område er nettoopjusteret med i alt

112,9 mio. kr. som følge af direkte efterbevillinger under delloft for driftsudgifter.
De aktivitetsbaserede tilskud for § 19.22. Universiteter er opskrevet med i alt 109,4 mio. kr.

som følge af aktivitetsændringer.
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De aktivitetsbaserede tilskud for § 19.25. Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddan-
nelser er opskrevet med i alt 14,5 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer.  

De aktivitetsbaserede tilskud på § 19.29. Maritime grunduddannelser er opjusteret med i alt
12,3 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer.

Der er nedjusteret med 0,9 mio. kr. på § 19.22.11. Syddansk Universitet sfa. reduktion af
tilskud som følge af sanktionering på baggrund af dimensioneringsmodellen.

Der er nedjusteret med 0,1 mio. kr. på § 19.22.45. IT-Universitet i København sfa. reduktion
af tilskud som følge af sanktionering på baggrund af dimensioneringsmodellen.

Der er nedjusteret med 22,7 mio. kr. som følge af økonomisk ubalance fsva. antallet af
udenlandske gæstestuderende.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Bevillingerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets område er opjusteret med i alt 2,5

mio. kr. som følge af andre bevillingsforslag:
Der er opført en række udgiftsneutrale bevillingsflytninger som følge af en udmøntning af

reserverne med hjemmel i særlige bevillingsbestemmelser.
Der er udmøntet en negativ budgetregulering for specialpædagogisk støtte på § 19.11.79.

Reserver og budgetregulering fra § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur.
Der er udmøntet reserver på § 19.11.70. Reserver til dekommissionering af nukleare anlæg

og langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald til § 19.61.03. Dansk Dekommissionering.
Der er givet tilladelse til at ændre særlige bevillingsbestemmelser, således at overførselsad-

gange er tilgængelige fra § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelse frem for den
nedlagte konto § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse, jf. BV.3.3.2.

Der er givet tilladelse til at ændre underkonti på akt. 338 af 26. august 2021, der var forkert
opført, jf. BV.3.3.2.

Der er givet tilladelse til at ændre standardkonto på akt. 139 af 21. januar 2021, der var for-
kert opført, jf. BV.3.3.2.

Der er givet tilladelse til én overførsel fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til § 19.81.01.
Stipendier til finansiering af SU til ulønnet praktik anført på akt. 267 af 6. juli 2020, jf. BV.3.3.2.

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

Nettotal ...................................................................................... 31.271,5 -396,4 30.875,1
Udgift ......................................................................................... 31.967,4 486,3 32.453,7
Indtægt ....................................................................................... 695,9 882,7 1.578,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 708,2 -148,8 559,4
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... 708,2 -148,8 559,4

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og
207) ............................................................................................ 25.455,8 470,2 25.926,0
19.22. Universiteter ................................................................... 18.047,6 400,1 18.447,7
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) ... 148,8 -113,8 35,0
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

(tekstanm. 8, 12, 109, 183, 184, 185, 197 og 206) ...... 5.916,7 131,0 6.047,7
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse

(tekstanm. 8, 184 og 206) ............................................. 256,1 0,4 256,5
19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler

mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185) ........................... 555,8 - 555,8
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser ....................... 425,9 3,3 429,2
19.29. Maritime grunduddannelser ........................................... 104,9 49,2 154,1
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Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet 274,7 -13,4 261,3
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) ..................... 53,2 - 53,2
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institu-

tioner (tekstanm. 109, 184 og 185) ............................... 75,4 -2,7 72,7
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) ........................ 146,1 -10,7 135,4

Forskning og innovation ........................................................ 3.706,5 -787,2 2.919,3
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) .. 1.463,4 - 1.463,4
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ..................... 1.532,9 -689,6 843,3
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) ....................... 208,0 66,3 274,3
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktivite-

ter (tekstanm. 7 og 157) ................................................ 463,4 -163,9 299,5
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7

og 157) ........................................................................... 38,8 - 38,8

Internationale forskningsaktiviteter ..................................... 726,5 -3,3 723,2
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer

(tekstanm. 157) .............................................................. 216,6 - 216,6
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forsknings-

infrastrukturer (tekstanm. 157) ...................................... 233,9 -3,3 230,6
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) ........................ 30,2 - 30,2
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) ........................................ 245,8 - 245,8

Dekommissionering af nukleare anlæg ................................ 64,3 86,1 150,4
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg (tekstanm. 13) 64,3 86,1 150,4

Støtteordninger ........................................................................ 335,5 - 335,5
19.83. Forskellige støtteordninger ............................................ 269,2 - 269,2
19.84. Støtteordninger for voksne ............................................ 66,3 - 66,3

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 21.298,8 32,8 21.331,6
Udgift ......................................................................................... 21.703,1 31,2 21.734,3
Indtægt ....................................................................................... 404,3 -1,6 402,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - - -
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... - - -

Støtteordninger ........................................................................ 21.298,8 32,8 21.331,6
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ........................... 20.962,5 32,8 20.995,3
19.83. Forskellige støtteordninger ............................................ 290,8 - 290,8
19.84. Støtteordninger for voksne ............................................ 45,5 - 45,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 219,7 - 219,7
Udgift ......................................................................................... 9.340,4 - 9.340,4
Indtægt ....................................................................................... 9.120,7 - 9.120,7

Specifikation af nettotal:

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet -1,2 - -1,2
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institu-

tioner (tekstanm. 109, 184 og 185) ............................... -1,2 - -1,2
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) ........................ - - -

Støtteordninger ........................................................................ 220,9 - 220,9
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ........................... -7,6 - -7,6
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ........................... 228,5 - 228,5
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Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 131,5 - 131,5
Indtægt ....................................................................................... 131,5 - 131,5

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger ........................................................................ 131,5 - 131,5
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ........................... 131,5 - 131,5

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 52.658,5 -363,6 52.294,9
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 52.658,5 -363,6 52.294,9
 Udgift ..................................................................................... 63.010,9 517,5 63.528,4
 Indtægt ................................................................................... 10.352,4 881,1 11.233,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.453,1 84,8 1.537,9
 Indtægt ................................................................................... 218,8 - 218,8
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 8,1 - 8,1
 Indtægt ................................................................................... 415,2 - 415,2
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 53.276,1 432,7 53.708,8

Indtægt ................................................................................... 473,8 698,4 1.172,2
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... -144,2 - -144,2
 Indtægt ................................................................................... 1.379,5 - 1.379,5
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 8.417,8 - 8.417,8
 Indtægt ................................................................................... 7.865,1 182,7 8.047,8
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Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 154,2 -32,8 121,4
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 154,3 -32,8 121,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -6,0 -32,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte vedr. overførsel af enheden

 Service .......................................................................... - -14,6 -
Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte vedr. overførsel af enheden
Service .......................................................................... -6,0 -6,0 -
Overført til § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøttes It vedr. overførsel af enhe-
den Koncernfælles it og Digitalisering ....................... -5,7 -12,7 -
Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte vedr. overførsel af årsværk i
forbindelse med organisationsændring ........................ 5,7 5,7 -
Overført til § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. nettoeffekt af udmøntning af konsulentbespa-

 relse .............................................................................. - -4,5 -
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte vedr. nettoeffekt af udmønt-
ning af konsulentbesparelse ......................................... - -0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammereduktion som følge af konsulentbesparelser
på det brugerfinansierede områder, jf. FL20-aftale .... - -0,3 -

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 304,3 22,4 326,7
Indtægt ............................................................................... 48,9 - 48,9
Udgift ................................................................................. 353,2 22,4 375,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 7,0 22,4 -
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2. Aktstykker  
Overført fra § 35.11.22. Reserve til eksportpakke
vedr. Aftale om strategi for life science, jf. akt. 283
af 17. juni 2021 ........................................................... 1,8 2,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet vedr. tilskudsadministration og admini-
stration af SPS ............................................................. -2,6 -3,3 -
Overført fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet vedr. administrationsaftaler om SVU,
befordringsrabat og it-opgaver i SU-systemkom-
plekset, herunder kontorstøttesystemer ....................... 4,0 5,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra §19.11.07. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøttes It i forbindelse med husleje-
besparelse ved flytnings til Haraldsgade - Bedre ba-
lance II ......................................................................... - 1,4 -
Overført fra § 19.11.01. Departementet vedr. over-
førsel af enheden Service ............................................ 6,0 20,6 -
Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. over-
førsel af årsværk i forbindelse med organisations-
ændring ......................................................................... -5,7 -5,7 -
Overført fra §19.53.01. Medlemsskaber ved interna-
tionale forskningsinstitutioner vedr. finansiering af
ESS-sekretariatet .......................................................... 1,3 2,0 -
Overført fra § 19.11.01. Departementet vedr. netto-
effekt af udmøntning af konsulentbesparelse ............. - 0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Lønkonvertering på baggrund af intern statslig
overførsel fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd
vedr. varetagelse af administrative opgaver ............... 0,9 - -
Lønkonvertering på baggrund af intern statslig
overførsel fra § 28.53.04. Ungdomskort vedr. admi-
nistration af ungdomskort ............................................ 1,1 - -
Lønkonvertering på baggrund af intern statslig
overførsel fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser vedr. administrationsudgifter ............................ 0,2 - -
Ændring af særlige bevillingsbestemmelser vedr.
overførselsadgang fra § 19.45. Forskningsinfra-
struktur, § 19.23.05. Fællesbevillinger og §
19.32.13. Internationalt samarbejde, jf. BV. 3.3.2 ..... - - -
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19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 69,2 17,0 86,2
Indtægt ............................................................................... 103,9 - 103,9
Udgift ................................................................................. 173,1 17,0 190,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 17,0 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevil-
lingsforslag vedr. ny it-understøttelse til Statens
Uddannelsesstøtte, jf. akt. D af 11. november 2021 .. - 4,6 -
Overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevil-
lingsforslag vedr. ny it-understøttelse til Statens
Uddannelsesstøtte, jf. akt. D af 11. november 2021 .. - 1,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til §19.11.06. Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte i forbindelse med huslejebespa-
relse ved flytning til Haraldsgade - Bedre balance

 II ................................................................................... - -1,4 -
Overført fra § 19.11.01. Departementet vedr. over-
førsel af enheden Koncernfælles It og Digitalisering - 12,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16,4 -10,0 6,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.46.02. Formidling og kvalitet i
forskning vedr. forskningskommunikationsprisen ...... - 0,2 -
Overført fra § 19.11.01. Departementet vedr. netto-
effekt af udmøntning af konsulentbesparelse ............. - 4,5 -
Overført til § 19.35.24. Studenterrådgivningen vedr.

 trivselskurser ................................................................ - -1,0 -
Overført til § 19.35.24. Studenterrådgivningen vedr.
peer-to-peer trivselsindsats .......................................... - -0,3 -
Overført til § 19.44.02. Danmarks Innovationfonds
Sekretariat vedr. kompensation af pl-opregning på

 FL21 ............................................................................. - -0,4 -
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Overført til § 19.29.03. Maritime grunduddannelser
vedr. teknisk korrektion af midler til MARTEC
ifm. COVID-19 ............................................................ - -0,1 -
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet
vedr. certificering af tolke ........................................... - -0,9 -
Overført til § 19.44.02. Danmarks Innovationfonds
Sekretariat vedr. ekstraordinært tilskud ...................... - -10,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 19.81.01. Stipendier vedr. finansi-
ering af omlægning fra lønnet til ulønnet praktik
med SU (akt. 267 af 6. juli 2020), jf. BV 3.3.2. ....... - -2,0 -

19.11.70. Reserver til dekommissionering af nukleare anlæg og langsigtet løsning
for Danmarks radioaktive affald (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 104,8 -86,1 18,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -86,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 19.61.03. Dansk Dekommissionering
vedr. udmøntning af reserve ........................................ - -86,1 -

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 59,3 -59,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -59,3 -

2. Aktstykker  
Overført til § 19.22. Universiteter vedr. Aftale om
basismidler til forskning, jf. akt. 120 af 16. decem-
ber 2021 ....................................................................... - -49,7 -
Overført til § 19.46.03. Særlige forskningsaktivite-
ter vedr. udmøntning af reserve til forskning på
børneområdet, jf. akt. 121 af 16. december 2021 ...... - -49,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet
vedr. initiativer ifm. dansk-islandsk arbejdsgruppe
for Den Arnamagnæanske Samling ............................ - -1,0 -
Overført fra § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur
vedr. udmøntning af den negative budgetregulering
vedr. specialpædagogisk støtte .................................... - 40,7 -
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Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

19.22. Universiteter

Bevillingerne under § 19.22. Universiteter reguleres som følge af afvigelser i aktiviteten i
forhold til det budgetterede. Nedenstående tabel viser budgetterede og faktiske tal for aktivitet,
hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Centrale aktivitetsoplysninger § 19.22. Universiteter

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 203, 206, 208
og 210) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5.288,4 71,1 5.359,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 71,1 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 4,5 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 12,5 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 10,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra §16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 2,5 -
Regulering af tilskud fra Aftale om flere uddannel-
sespladser på de videregående uddannelser i lyset
af COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020 ........ - -0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. til-
skud til småfag ............................................................. - 8,6 -
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. certificering af tolke ........................................... - 0,9 -
Overført fra §19.23.05. Fællesbevillinger vedr. hus-
lejeregulering til Københavns Universitet .................. - 6,8 -

FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ........................................... 114.806  116.978
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  2.963  2.954
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  12.324  4.965
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Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordning ..................... - 2,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 23,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. initiativer ifm. dansk-islandsk arbejds-
gruppe for Den Arnamagnæanske Samling ................ - 1,0 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 203, 206 og
210) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.893,9 140,9 4.034,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 140,9 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 5,2 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 12,2 -
Overført vedr. Aftale om flere og bedre uddannel-
sesmuligheder i hele Danmark, jf. akt. 79 af 2. de-
cember 2021 ................................................................. - 109,5 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 7,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 2,4 -

FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ........................................... 27.300  27.817
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  583  530
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  3.386  1.136
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Regulering af tilskud fra Aftale om flere uddannel-
sespladser på de videregående uddannelser i lyset
af COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020 ........ - -4,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. til-
skud til småfag ............................................................. - 6,9 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordning ..................... - 1,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 2,0 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 203 og 206)
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.170,7 42,4 2.213,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 42,4 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 4,4 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 7,7 -
Overført vedr. Aftale om basismidler til forskning,
jf. akt. 120 af 16. december 2021 ............................... - 20,0 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 4,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 1,5 -

 FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  26.714 26.792
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  594 528
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  2.483 1.227
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Regulering af tilskud fra Aftale om flere uddannel-
sespladser på de videregående uddannelser i lyset
af COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020 ........ - -4,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. til-
skud til småfag ............................................................. - 1,7 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordning ..................... - 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 12,5 -
Korrektion af tilskud for udenlandske gæstestude-
rende som følge af økonomisk ubalance .................... - -4,4 -
Reduktion af tilskud som følge af sanktionering på
baggrund af dimensioneringsmodellen ........................ - -0,9 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 203 og 206) (Selvej-
ebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 652,6 28,2 680,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 28,2 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 0,4 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 2,6 -
Overført vedr. Aftale om basismidler til forskning,
jf. akt. 120 af 16. december 2021 ............................... - 25,0 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 0,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  

FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  16.427 16.746
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  652 756
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................   1.448 710
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Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 0,5 -
Regulering af tilskud fra Aftale om flere uddannel-
sespladser på de videregående uddannelser i lyset
af COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020 ........ - -0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Administration af udlands-

 stipendieordning ........................................................... - 0,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 0,1 -
Korrektion af tilskud for udenlandske gæstestude-
rende som følge af økonomisk ubalance .................... - -0,4 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 203, 206, 208 og 210)
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.095,5 71,5 2.167,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 71,5 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 5,1 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 7,5 -
Overført vedr. Aftale om basismidler til forskning,
jf. akt. 120 af 16. december 2021 ............................... - 25,0 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 2,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  

FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................   5.606 5.595
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................   240 231
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  289 138
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Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 1,5 -
Regulering af tilskud fra Aftale om flere uddannel-
sespladser på de videregående uddannelser i lyset
af COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020 ........ - -4,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordning ..................... - 0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,6 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 38,9 -
Korrektion af tilskud for udenlandske gæstestude-
rende som følge af økonomisk ubalance .................... - -3,9 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109,
150, 175, 185, 203 og 206) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.123,3 10,7 1.134,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,7 -

2. Aktstykker  
Overført til § 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek vedr.
flytning af biblioteksystem, jf. akt. 139 af 21. janu-
ar 2021 ......................................................................... - -1,0 -
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 0,1 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 5,8 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 2,0 -

FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................   15.594 16.169
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  346 381
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  718 305
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3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 1,2 -
Regulering af tilskud fra Aftale om flere uddannel-
sespladser på de videregående uddannelser i lyset
af COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020 ........ - -4,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordning ..................... - 2,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 5,4 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165,
175, 185, 203 og 206) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.533,1 18,8 2.551,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 18,8 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 7,1 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 3,8 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 1,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  

FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  12.757 13.031
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  374 391
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................   2.267 791
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Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordning ..................... - 0,2 -

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

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 20,3 -
Korrektion af tilskud for udenlandske gæstestude-
rende som følge af økonomisk ubalance .................... - -14,0 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 203 og 206)
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 290,1 16,5 306,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 16,5 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 0,4 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 0,8 -
Overført vedr. Aftale om basismidler til forskning,
jf. akt. 120 af 16. december 2021 ............................... - 10,0 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 0,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 0,2 -

FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................   8.649 8.972
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  107 90
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................   1.663 635
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Regulering af tilskud fra Aftale om flere uddannel-
sespladser på de videregående uddannelser i lyset
af COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020 ........ - -1,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordning ..................... - 0,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 6,3 -
Reduktion af tilskud som følge af sanktionering på
baggrund af dimensioneringsmodellen ........................ - -0,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

19.23.05. Fællesbevillinger (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 114,9 -113,8 1,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -113,8 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om flere og bedre uddannel-
sesmuligheder i hele Danmark, jf. akt. 79 af 2. de-
cember 2021 ................................................................. - -82,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet
vedr. tilskud til småfag ................................................ - -8,6 -
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet vedr. til-
skud til småfag ............................................................. - -6,9 -
Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet vedr.
tilskud til småfag ......................................................... - -1,7 -
Overført til §19.22.01. Københavns Universitet
vedr. huslejeregulering til Københavns Universitet ... - -6,8 -
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet
vedr. administration af udlandsstipendieordning ........ - -2,0 -
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet vedr.
administration af udlandsstipendieordning .................. - -1,3 -
Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet vedr.
administration af udlandsstipendieordning .................. - -0,4 -

FL21 TB21

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................   1.759 1.855
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  67 46
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................   70 23
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Overført til § 19.22.15. Roskilde Universitet vedr.
administration af udlandsstipendieordning .................. - -0,2 -
Overført til § 19.22.17. Aalborg Universitet vedr.
administration af udlandsstipendieordning .................. - -0,3 -
Overført til § 19.22.21. Copenhagen Business Scho-
ol - Handelshøjskolen vedr. administration af ud-

 landsstipendieordning .................................................. - -2,5 -
Overført til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Univer-
sitet vedr. administration af udlandsstipendieordning - -0,2 -
Overført til § 19.22.45. IT-Universitetet i Køben-
havn vedr. administration af udlandsstipendieord-

 ning ............................................................................... - -0,1 -

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8,
12, 109, 183, 184, 185, 197 og 206)

19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.469,2 -1,4 1.467,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,4 -

19.25.02. Aktivitetstilskud (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.916,4 19,8 3.936,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 19,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 20,1 -
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Centrale aktivitetsoplysninger

19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 13,9 -6,9 7,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -6,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - -6,9 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler
mv. (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 417,9 -40,4 377,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -40,4 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om flere og bedre uddannel-
sesmuligheder i hele Danmark, jf. akt. 79 af 2. de-
cember 2021 ................................................................. - -41,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 1,3 -

FL21 TB21

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.(årsstuderende) 88.550 88.840

FL21 TB21

Udvekslingsstuderende. ............................................................ 3.360 1.657
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19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (tekstanm. 211) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 99,3 159,9 259,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 159,9 -

2. Aktstykker  
Overført til § 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek vedr.
flytning af biblioteksystem, jf. akt. 139 af 21. janu-
ar 2021 ......................................................................... - -0,2 -
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 69,7 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 40,9 -
Overført vedr. Aftale om flere og bedre uddannel-
sesmuligheder i hele Danmark, jf. akt. 79 af 2. de-
cember 2021 ................................................................. - 45,0 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - 11,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 16.11.79. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 6,3 -
Regulering af tilskud fra Aftale om flere uddannel-
sespladser, jf. akt. 96 af 10. december 2020 .............. - -12,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Ændring af standardkonto opført på akt. 139 af 21.
januar 2021, jf. BV. 3.3.2. .......................................... - - -
Ændring af underkonto opført på akt. 338 af 26.
august 2021, jf. BV 3.3.2. ........................................... - - -
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19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8,
184 og 206)

19.26.06. Sundhedsplejerskeuddannelsen (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,5 0,4 6,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,4 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 0,4 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 105,2 0,9 106,1
Indtægt ............................................................................... 17,6 - 17,6
Udgift ................................................................................. 122,8 0,9 123,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,8 0,9 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... 0,5 0,6 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... 0,2 0,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... 0,1 0,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  

FL21 TB21

Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (årsstuderende) 109 116
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Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 265,9 1,9 267,8
Indtægt ............................................................................... 40,4 - 40,4
Udgift ................................................................................. 306,3 1,9 308,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,6 1,9 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... 1,1 1,5 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... 0,4 0,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... 0,1 0,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,1 -

19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 54,8 0,5 55,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,5 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 20 ............................................................. - 0,3 -
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Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 0,2 -

19.29. Maritime grunduddannelser

19.29.03. Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8, 206 og 214) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 102,6 49,2 151,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 49,2 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om kompenserende tiltag for
afgangsstuderende på videregående uddannelser
med meget praksisrettet undervisning, jf. akt. 183
af 25. marts 2021 ......................................................... - 0,7 -
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... - 0,1 -
Overført fra § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur
vedr. ekstra togter til skoleskibene, jf. akt. 122 af
16. december 2021 ....................................................... - 36,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. teknisk korrektion af midler til MARTEC
ifm. COVID-19 ............................................................ - 0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 12,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilladelse til at ændre underkonto på akt. 338 af
26. august 2021, jf. BV.3.3.2. ..................................... - - -

Centrale aktivitetsoplysninger
FL21 TB21

Maritime uddannelser (årselever)............................................. 436 472
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Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)

19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 23,2 - 23,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 4,9 - 4,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilladelse til at overføre midler fra § 19.32.13. In-
ternationalt samarbejde til § 19.11.06. Styrelsen for
Institutioner og Uddannelse, jf. BV.3.3.2. .................. - - -

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm.
109, 184 og 185)

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,9 24,8 31,7
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 24,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 16.11.73. Reserve vedrørende test og
smitteopsporing (COVID-19) vedr. kompensering af
udgifter til selvtests ifm. COVID-19, jf. akt. 226 af
29. april 2021 ............................................................... - 2,3 -
Overført fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for ud-
giftslofterne vedr. Aftale om sommer- og erhver-
spakke mv., jf. akt. 337 af 26. august 2021 ............... - 22,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilladelse til at overføre midler fra § 19.34.01. For-
søgs og Udviklingsarbejde mv. til § 19.11.06. Sty-
relsen for Institutioner og Uddannelse, jf. BV.3.3.2. . - - -
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19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og
efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 45,2 -27,5 17,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -27,5 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 14.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. udmøntning af reserve vedr. negativ so-
cial kontrol, jf. akt. 202 af 8. april 2021 .................... - 1,5 -
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - -29,0 -

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinsti-
tut .................................................................................. -5,6 -6,6 -

19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,1 -12,8 7,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -12,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 20.11.32. Styrelsen for IT og læring
vedr, driften af optagelse.dk ........................................ - -11,7 -
Overført til § 20.11.32. Styrelsen for IT og læring
vedr. Uddannelsesguiden ............................................. - -1,1 -
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19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 29,1 4,3 33,4
Indtægt ............................................................................... 23,7 - 23,7
Udgift ................................................................................. 52,8 4,3 57,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,3 4,3 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... 2,3 3,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. trivselskurser ....................................................... - 1,0 -
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. peer-to-peer trivselsindsats ................................. - 0,3 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,2 - 0,2
Overført overskud .............................................................. 2,7 - 2,7
Egenkapital i alt ................................................................. 2,9 - 2,9

Langfristet gæld primo ...................................................... - - -
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - - -
Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ 1,0 -0,6 0,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -
Bemærkninger: Lånerammen under § 19.35.24. Studenterrådgivningen er nedjusteret med 0,6 mio. kr. til § 19.35.25.
Danmarks Akkrediteringsinstitution.

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 34,3 2,4 36,7
Indtægt ............................................................................... 0,7 - 0,7
Udgift ................................................................................. 35,0 2,4 37,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,4 2,4 -
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4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 21.41.09. Kunstakademiets Billed-
kunstskoler vedr. akkrediteringer ................................ 0,8 0,8 -
Overført fra § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium vedr. akkrediteringer ......................... 0,4 0,4 -
Overført fra § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservato-
rium vedr. akkrediteringer ........................................... 0,4 0,4 -
Overført fra § 21.41.27. Det Jyske Musikkonserva-
torium vedr. akkrediteringer ........................................ 0,4 0,4 -
Overført fra § 21.41.28. Syddansk Musikkonserva-
torium vedr. akkrediteringer ........................................ 0,4 0,4 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,2 - 0,2
Overført overskud .............................................................. 7,7 - 7,7
Egenkapital i alt ................................................................. 7,9 - 7,9

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

Låneramme ........................................................................ 1,2 1,2 2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 33,3 - 16,7
Bemærkninger: Lånerammen under § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution er opjusteret med 1,2 mio. kr. fra hhv.
§ 19.35.24. Studenterrådgivningen og § 19.35.26. Studievalg Danmark.

19.35.26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 56,0 2,0 58,0
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 56,1 2,0 58,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,6 2,0 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 mv. vedr. Aftale
om trivselsindsatser og faglige aktiviteter mv., jf.
akt. 338 af 26. august 2021 ......................................... 1,6 2,0 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 2,4 - 2,4
Overført overskud .............................................................. 5,2 - 5,2
Egenkapital i alt ................................................................. 7,6 - 7,6

Langfristet gæld primo ...................................................... - - -
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - - -
Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ 1,0 -0,6 0,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -
Bemærkninger: Lånerammen under § 19.35.26. Studievalg Danmark er nedjusteret med 0,6 mio. kr. til § 19.35.25. Dan-
marks Akkrediteringsinstitution. 
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Forskning og innovation

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.882,4 - 1.882,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 387,4 700,0 1.087,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 700,0

2. Aktstykker  
Overført vedr. grøn forskning og udvikling ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021. ................................................. - - 700,0

19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 50,5 10,4 60,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 12,6 - 12,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. kompensation af pl-opregning på FL21 ............ - 0,4 -
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiaitver
vedr. ekstraordinært tilskud til sekretariatet ............... - 10,0 -

19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157)

19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 154,8 66,3 221,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 66,3 -
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5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra §19.53.01. Medlemsskaber ved interna-
tionale forskningsinfrastrukturer vedr. to nye forsk-

 ningscentre ................................................................... - 1,3 -
Overført fra § 19.46.01. Innovationsnfrastruktur
vedr. midler til ekstra forskningsinfrastrukturerer ...... - 65,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilladelse til at overføre midler fra § 19.45. Forsk-
ningsinfrastruktur til § 19.11.06. Styrelsen for insti-
tutioner og Uddannelse, jf. BV.3.3.2. ......................... - - -

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm.
7 og 157)

19.46.01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 400,1 - 400,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - 182,7 182,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 182,7

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om flere og bedre uddannel-
sesmuligheder i hele Danmark, jf. akt. 79 af 2. de-
cember 2021 ................................................................. - -30,0 -
Overført til § 19.29.03. Maritime grunduddannelser
vedr. ekstra togter til skoleskibene, jf. akt. 122 af
16. december 2021 ....................................................... - - 36,0
Overført vedr. politisk forståelse om løft af tysk og
fransk på de videregående uddannelser, jf. akt. 158
af 16. december 2021 .................................................. - - 11,0

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.45.01. Forskningsinfrastruktur
vedr. midler til ekstra forskningsinfrastrukturerer ...... - -65,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Konvertering af indtægter fra tilbageløb til bevil-
ling, jf. BV. 2.10.2. ...................................................... - 30,0 30,0
Konvertering af indtægter fra tilbageløb til bevil-
ling, jf. BV. 2.10.2. ...................................................... - 40,7 40,7
Konvertering af indtægter fra tilbageløb til bevil-
ling, jf. BV. 2.10.2. ...................................................... - 65,0 65,0
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. udmøntning af negativ budgetregulering
vedr. specialpædagogisk støtte .................................... - -40,7 -
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19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 48,2 -30,5 17,7
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -30,5 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. Aftale om basismidler til forskning,
jf. akt. 120 af 16. december 2021 ............................... - -30,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. forskningskommunikationsprisen ....................... - -0,2 -

19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,1 49,3 64,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 49,3 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. udmøntning af reserve til forskning på
børneområdet, jf. akt. 121 af 16. december 2021 ...... - 49,3 -
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Internationale forskningsaktiviteter

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer
(tekstanm. 157)

19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 233,9 -3,3 230,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte vedr. finansiering af ESS-se-

 kretariatet ...................................................................... - -2,0 -
Overført til §19.45.01. Forskningsinfrastruktur vedr.
to nye forskningscentre ................................................ - -1,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilladelse til at overføre fra § 19.53.01.10. Europe-
an Spallation Source (ESS) til § 19.11.06. Styrelsen
for Institutioner og Uddannelse, jf. BV.3.3.2. ............ - - -

19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157)

19.55.05. Tilskud til arktisk forskning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 30,2 - 30,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilladelse til at Styrelsen for Institutioner og Ud-
dannelsesstøtte nu kan afholde udgifter til tværgå-
ende analyser mv. i stedet for den nedlagte styrelse,
jf. BV.3.3.2. ................................................................. - - -
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Dekommissionering af nukleare anlæg

19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg (tekstanm. 13)

19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 64,3 86,1 150,4
Indtægt ............................................................................... 2,9 - 2,9
Udgift ................................................................................. 67,2 86,1 153,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 86,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.70. Reserver til dekommissio-
nering af nukleare anlæg og langsigtet løsning for
Danmarks radioaktive affald vedr. udmøntning af

 reserve .......................................................................... - 86,1 -
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Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 21.365,3 31,2 21.396,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 404,3 -1,6 402,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 31,2 -1,6

2. Aktstykker  
Overført vedr. forlængelse og justering af målrette-
de kompensationsordninger, jf. akt. 138 af 12. janu-
ar 2021 ......................................................................... - 0,3 -
Reduceret indtægter vedr. forlængelse og justering
af målrettede kompensationsordninger, jf. akt. 138
af 12. januar 2021 ........................................................ - - -1,6
Overført vedr. Aftale om håndtering af faglige ud-
fordringer og indsatser for at styrke trivsel hos ele-
ver og kursister i grundskolen og på ungdoms- og
voksenuddannelser, jf. akt. 180 af 25. marts 2021 .... - 14,9 -
Overført vedr. yderligere bevilling til de generelle
kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 215 af 22. april 2021 ....................................... - 0,6 -
Overført vedr. forbedring af de eksisterende kom-
pensationsordninger samt nye tiltag som følge af
COVID-19-restriktionerne, jf. akt. 167 af 25. febru-
ar 2021 ......................................................................... - 0,6 -
Overført vedr. Aftale om håndtering af faglige ud-
fordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms-
og voksenuddannelser, jf. akt. 294 af 17. juni 2021 .. - 10,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. finansiering af omlægning fra lønnet til uløn-
net praktik med SU (akt. 267 af 6. juli 2020), jf.
BV 3.3.2 ....................................................................... - 3,7 -
Overført fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser i forbindelse med SU-udgifter
forbundet med videreførelse af Team Danmark ord-
ningen på EUD, jf. BV.3.3.2. ...................................... - 0,8 -
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§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 973,1 973,1 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 14,2 14,2 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. - - -

Heraf anlægsbudget ....................................................... - - -

Administration mv. .................................................................................. 64,8 -
20.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 64,8 -

Dagtilbud og grundskolen ....................................................................... 0,3 -
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ...................................................... 3,4 -
20.29. Initiativer på grundskoleområdet .................................................... -3,1 -

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205) .............. 22,1 -
20.31. Erhvervsuddannelser ....................................................................... 31,9 -
20.32. Fodterapeutuddannelsen .................................................................. 2,7 -
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ........................................................... -0,3 -
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ........................................................... -3,2 -
20.36. Fiskeriuddannelsen .......................................................................... 0,5 -
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-

anm. 200) ........................................................................................ -9,5 -

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4 og 205) ..................................... 470,0 -
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ................................................... -35,2 -
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................................. 400,4 -
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ........................... -38,4 -
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser

(tekstanm. 200) ............................................................................... 143,2 -

Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205) ................. -134,4 -
20.51. Produktionsskoler ............................................................................ 13,0 -
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse ................................................... -3,7 -
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200) .................... -143,7 -

Voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4 og 205) ................. -67,0 -
20.71. Frie fagskoler .................................................................................. 6,7 -
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .................................... 47,7 -
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................ -94,1 -
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20.75. Enkeltfag mv. .................................................................................. 2,3 -
20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................................. -29,0 -
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser

(tekstanm. 200) ............................................................................... -0,6 -

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ................. 638,8 -
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........ -16,8 -
20.84. International virksomhed ................................................................ 1,5 -
20.85. Ejendomsadministration .................................................................. - -
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
 ger .................................................................................................... 820,5 -
20.87. Prøver og eksamen mv. .................................................................. -1,8 -
20.89. Forsøg og udvikling mv. ................................................................ -164,6 -

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ..................................................... -7,3 -
20.93. Støtteordninger for voksne ............................................................. 0,3 -
20.98. Forskellige støtteordninger ............................................................. -7,6 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. -6,0 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... -6,8 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.000,1 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 987,3 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 987,3 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 184,7 -

 TB -4,4 -
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.) .......B 286,2 -

 TB 11,0 -
32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.) B 344,9 -

 TB 72,6 -
43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) ......................B 30,6 -

 TB 6,6 -
44. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.) .........B 10,9 -

 TB 5,6 -
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomsto-

verførsler ..........................................................................B 0,3 -
 TB -0,3 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 26,3 -
 TB -26,3 -
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Dagtilbud og grundskolen

20.22. Frie grundskoler og efterskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................B 6.927,0 -

 TB -14,7 -
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................B 2.038,6 -

 TB 18,3 -
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217)

(Reservationsbev.) ............................................................B 146,7 -
 TB -0,2 -

20.29. Initiativer på grundskoleområdet
07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) B 2,5 2,5

 TB -2,5 -
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.) ............................................................B 19,8 -
 TB -0,6 -

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120, 227 og 230)

(Selvejebev.) .....................................................................B 4.994,0 -
 TB 4,9 -

02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ........................B 294,8 -
 TB 18,6 -

11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102,
103, 233, 243, 255, 265, 296, 297, 298, 300 og 301)
(Lovbunden) ......................................................................B 385,3 -

 TB 19,8 -
12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .........................B 333,5 -

 TB -11,4 -

20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....................................................................B 21,6 -
 TB 2,7 -

20.34. Adgangsgivende kurser mv.
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....................................................................B 1,8 -
 TB -0,3 -

20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....................................................................B 6,0 -
 TB -3,2 -

20.36. Fiskeriuddannelsen
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ..B 3,1 -

 TB 0,5 -
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20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet ud-

dannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.) ...........................B 500,0 -
 TB -3,2 -

11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekst-
anm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ..................................B 103,6 -

 TB -11,9 -
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .......B 223,6 -
 TB 5,6 -

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og

230) (Selvejebev.) .............................................................B 3.088,9 -
 TB -35,2 -

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og

230) (Selvejebev.) .............................................................B 7.225,7 -
 TB 361,8 -

11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ..........B 116,8 -
 TB 31,6 -

12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studen-
terkurser (tekstanm. 1) .....................................................B 14,7 -

 TB 6,0 -
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1, 117 og 236)

(Driftsbev.) .......................................................................B 47,7 -
 TB 1,0 -

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-

anm. 1, 120, 230 og 303) ................................................B 446,9 -
 TB -36,9 -

02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser
og hf-kurser (tekstanm. 1) ...............................................B 47,8 -

 TB -1,5 -

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner

med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217 og
231) (Selvejebev.) .............................................................B 593,8 -

 TB 3,8 -
11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm.

3 og 144) (Reservationsbev.) ...........................................B 51,8 1,5
 TB 2,1 -

21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ......B 37,2 -

 TB 5,1 -
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31. Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasi-
ale Ungdomsuddannelser (Reservationsbev.) ..................B - -

 TB 132,2 -

Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205)

20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................B - -

 TB 13,0 -

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1, 120 og

227) (Selvejebev.) .............................................................B 4,3 -
 TB -3,7 -

20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200)
01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 230

og 299) (Selvejebev.) .......................................................B 1.172,6 -
 TB -159,2 -

02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (tekst-
anm. 217) (Reservationsbev.) ..........................................B 216,9 -

 TB -1,0 -
03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (tekst-

anm. 299) (Lovbunden) ....................................................B 650,3 -
 TB 15,2 -

10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse
(tekstanm. 144) (Reservationsbev.) .................................B 160,5 -

 TB 1,3 -

Voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4 og 205)

20.71. Frie fagskoler
11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) .............................................B 93,0 -

 TB 6,7 -

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120,

168, 171, 213, 230 og 245) (Selvejebev.) .......................B 831,1 -
 TB 59,5 -

03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
(tekstanm. 1, 120, 168, 171, 213 og 230) (Selvejebev.) .B 4,4 -

 TB -1,4 -
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm.

3 og 144) (Reservationsbev.) ...........................................B 16,7 -
 TB -0,1 -

11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og
217) (Selvejebev.) .............................................................B 14,5 -

 TB -10,3 -

20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188,

213 og 230) (Selvejebev.) ................................................B 1.655,6 -
 TB -94,1 -
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20.75. Enkeltfag mv.
01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1, 171 og 230)

(Selvejebev.) .....................................................................B 0,7 -
 TB 0,1 -

02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................B 62,2 -
 TB -2,1 -

05. Adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi- og pro-
fessionsbacheloruddannelser (Selvejebev.) ......................B - -

 TB 4,3 -

20.76. Andre efter- og videreuddannelser
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm.

1) (Selvejebev.) .................................................................B 164,2 -
 TB -29,0 -

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200)
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser

(tekstanm. 217) (Selvejebev.) ...........................................B 116,2 -
 TB -0,6 -

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan-

nelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ....................................B 171,9 -
 TB -16,8 -

20.84. International virksomhed
21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144)

(Reservationsbev.) ............................................................B 10,8 -
 TB 1,5 -

20.85. Ejendomsadministration
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesin-

stitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.) ............B 5,3 -
 TB - -

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
ger
08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 (tekstanm. 237) ..B - -

 TB 820,5 -

20.87. Prøver og eksamen mv.
01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) ...............................B 68,4 -

 TB -1,8 -

20.89. Forsøg og udvikling mv.
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og

144) (Reservationsbev.) ...................................................B 64,9 -
 TB -129,3 -

02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3)
(Reservationsbev.) ............................................................B 21,1 4,6



§ 20. 539

 TB 0,3 -
03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisa-

tioner mv. (tekstanm. 3, 144 og 232) (Reservationsbev.) B 144,5 -
 TB -51,9 -

04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.) ............................................................B 8,7 -

 TB -6,5 -
05. Statens selvforsikringsordning (Reservationsbev.) ..........B 26,7 -

 TB 22,8 -
08. Pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering (tekst-

anm. 111 og 144) (Reservationsbev.) ..............................B 100,0 -
 TB - -

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.93. Støtteordninger for voksne
11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) ................B 49,6 -

 TB 0,3 -

20.98. Forskellige støtteordninger
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 193)

(Reservationsbev.) ............................................................B 288,9 -
 TB -38,6 -

41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus (tekst-
anm. 226) (Reservationsbev.) ..........................................B 1,0 -

 TB -1,0 -
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............B 1.130,8 -

 TB 32,0 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.
I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 187 af 9. marts

2020, fastsættes satserne, jf. dog stk. 11, for lønrefusion i 2021 til følgende beløb:
 Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge  2.890 kr.
2. års elever pr. uge  3.010 kr.
3. års elever pr. uge  3.580 kr.
4. års elever pr. uge  4.140 kr.
Voksne elever pr. uge  5.300 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007
på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler og aftaler om praktik i
udlandet pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaf-
taler og aftaler om praktik i udlandet, som er registreret i det studieadministrative system (pt.
Easy-P) senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte insti-
tution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalen-
derår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2021 100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannel-
sesaftaler og aftaler om praktik i udlandet registreret for institutionen i 2020. Nygodkendte in-
stitutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for insti-
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tutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 7.630 kr. pr. uddannelsesaftale. For
2021 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb:
Tilskud pr. uddannelsesaftale/aftale om praktik i udlandet
1) Uddannelsesaftaler/aftaler om praktik i udlandet til og med måltallet    7.630 kr.
2) Uddannelsesaftaler/aftaler om praktik i udlandet over måltallet    15.260 kr.
Endvidere ydes efter § 12 c, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilskud pr. til-
skudsmodtagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har
haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år. For 2021 fastsættes denne takst til
4.660 kr. pr. uddannelsesaftale.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mel-
lemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsud-
dannelse registreret for institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever
om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler og aftaler om
praktik i udlandet, ydes tilskud på grundlag af et årligt måltal efter stk. 2 dog på grundlag af et
fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til
den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne/aftalerne om praktik i udlandet.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelses-
aftale, fastsættes i 2021 til følgende beløb:
 Løntilskudssats
1. års elever pr. uge  1.620 kr.
2. års elever pr. uge  1.690 kr.
3. års elever pr. uge  2.000 kr.
4. års elever pr. uge  2.320 kr.
Voksne elever pr. uge  2.970 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK
nr. 51 af 22. januar 2020, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2021 til
770 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.843 kr. pr. uge for
hjemmeboende og 1.843 kr. pr. uge for udeboende.

Stk. 7. I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 187 af 9.
marts 2020, fastsættes satserne for lønrefusion i andet halvår af 2020 for ordinære uddannelses-
aftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlære-uddannelsesaftaler, jf. § 14, stk. 3, i BEK nr. 1619
af 27. december 2019 om erhvervsuddannelser, jf. § 12 i lov om erhvervsuddannelser og restud-
dannelsesaftaler til følgende beløb:
 Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge  3.360 kr.
2. års elever pr. uge  3.708 kr.
3. års elever pr. uge  4.236 kr.
4. års elever pr. uge  4.932 kr.
Voksne elever pr. uge  6.288 kr.
Øvrige typer af uddannelsesaftaler, herunder aftaler vedrørende elever under uddannelser, der
efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med
erhvervsuddannelser, jf. § 4 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, er ikke omfattet af de
ovenstående satser.

Stk. 8. Lønrefusion kan, uanset stk. 7, dog højst ydes med 120 pct. af den af arbejdsgiver
afholdte lønudgift under skoleopholdet.

Stk. 9. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk.
7 nævnte ydelser. § 23 a, stk. 3, § 23 b - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Hvis Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter udbetalingen af forhøjet lønrefusion
modtager nye faktiske oplysninger af betydning for afgørelsen om forhøjet lønrefusion, genopta-
ger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag af egen drift sagen og foretager efterregulering af den
forhøjede lønrefusion.
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Stk. 11. Satserne for lønrefusion i 2021 for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler,
restuddannelsesaftaler og ny mesterlære-uddannelsesaftaler, jf. § 14, stk. 3, i BEK nr. 1619 af
27. december 2019 om erhvervsuddannelser, jf. § 12, i lov om erhvervsuddannelser, fastsættes
til følgende beløb:
 Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge  3.092,62368 kr.
2. års elever pr. uge  3.221,03712 kr.
3. års elever pr. uge  3.831,00096 kr.
4. års elever pr. uge  4.430,26368 kr.
Voksne elever pr. uge  5.671,59360 kr.

Stk. 12. Lønrefusion efter stk. 11 kan højst ydes med 107,0112 pct. af den af arbejdsgiver
afholdte lønudgift under skoleopholdet.

Stk. 13. Øvrige typer af uddannelsesaftaler, herunder aftaler vedrørende elever under uddan-
nelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan si-
destilles med erhvervsuddannelser, jf. § 4 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, er ikke
omfattet af de i stk. 11 anførte satser.

Nr. 296. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at udbetale op til 5,0 mio. kr. i 2021 til

tiltag, der understøtter rekruttering og fastholdelse af elever over 18 år på erhvervsuddannelserne.
Stk. 2. Tilskuddet inklusive udviklings- og administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget

efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Stk. 3. Tilskudsmodtagere skal tilbagebetale uforbrugte dele af det udbetalte tilskud til Ar-

bejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i det omfang til-
skuddene ikke er anvendt ifølge de betingelser og til de formål de blev ydet. Tilskud, som tilba-
gebetales, videreføres til udmøntning i det efterfølgende finansår.

Stk. 4. § 23 a - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a og § 31 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om
tildelingskriterier, afgrænsning, størrelsen af den økonomiske støtte, udbetaling, regnskabsaflæg-
gelse, dokumentationskrav, periodeafgrænsning og administration af ordningen i øvrigt.

Nr. 297. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan til faglige udvalg og til institutioner, der udbyder

erhvervsuddannelse, yde tilskud til lærepladsunderstøttende tiltag og til tiltag, der understøtter
søgning og kvalitet i erhvervsuddannelserne, dog ikke for erhvervsuddannelserne til social- og
sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

Stk. 2. De samlede udgifter til tilskud efter stk. 1 og til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags
udvikling og administration af ordningen dækkes af en afsat ramme på 121 mio. kr. i 2021. Til-
skuddet inklusive udviklings- og administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget efter § 18, stk.
1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 3. Tilskudsbeløbet efter stk. 2 fordeles mellem de faglige udvalg ud fra det gennem-
snitlige antal elever på erhvervsuddannelserne under de enkelte udvalg i de seneste tre tilgænge-
lige regnskabsår. Elever på erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og
sundhedsassistent og pædagogisk assistent indgår ikke i beregningen.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indhenter til brug for afgørelsen begrundede ind-
stillinger fra de enkelte faglige udvalg.

Stk. 5. Det faglige udvalgs begrundede indstilling om udbetaling af tilskud skal indeholde
1) et udkast til afgørelse,
2) en beskrivelse af de projekter og tiltag, som det faglige udvalg finder, at der skal ydes støtte
til, herunder hvordan de lever op til formålet med ordningen,
3) en nærmere redegørelse for de hensyn og prioriteringer, som indstillingen hviler på, og
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4) en beskrivelse af den sagsbehandling, som det faglige udvalg har foretaget forud for indstil-
lingens afgivelse.

Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffer afgørelse i overensstemmelse med det
faglige udvalgs indstilling, medmindre indstillingen
1) falder uden for formålet, jf. stk. 1,
2) overskrider det beløb, der højst kan udbetales tilskud for, jf. stk. 3,
3) ikke opfylder de regler, som bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har fastsat i
medfør af stk. 11,
4) ikke har det i stk. 5 foreskrevne indhold,
5) hviler på usaglige hensyn eller på anden måde strider mod gældende ret.

Stk. 7. I kalenderåret efter tilskuddets udbetaling indsender de faglige udvalg og de institu-
tioner, som har modtaget tilskud efter stk. 1,
1) et projektregnskab og en ledsagende revisorerklæring om anvendelse af tilskudsmidlerne, in-
klusive en opgørelse af uforbrugte midler, og
2) en afrapportering om de iværksatte projekter og evt. effekter heraf.

Stk. 8. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag påser, at de faglige udvalg og de tilskudsmodta-
gende institutioner anvender tilskuddet til de projekter eller indsatser, hvortil det er ydet. Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan i den forbindelse udstede påbud til tilskudsmodtagende
faglige udvalg og tilskudsmodtagende institutioner om at anvende tilskuddet til de projekter eller
indsatser, hvortil det er ydet.

Stk. 9. De faglige udvalg og de institutioner, som har modtaget tilskud efter stk. 1, skal til-
bagebetale uforbrugte tilskudsmidler til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag opkræver de uforbrugte tilskudsmidler hos de berørte faglige udvalg og in-
stitutioner, når anvendelsen af midlerne er regnskabsmæssigt opgjort. De tilbagebetalte, ufor-
brugte tilskudsmidler vil indgå i det kommende års samlede pulje for ordningen.

Stk. 10. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udarbejder afrapportering over
fordeling og anvendelse af tilskud ydet efter stk. 1. Afrapporteringen offentliggøres på Arbejds-
givernes Uddannelsesbidrags hjemmeside og tilsendes Børne- og Undervisningsministeriet og
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser til orientering.

Stk. 11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk.
9 nævnte midler. § 23 a, stk. 3, § 23 b - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a og § 31 i lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 12. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om
ordningen, herunder om betingelserne for ydelse af tilskuddet, regnskabs- og dokumentationskrav
og udbetaling af tilskuddet. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan herunder
fastsætte regler om, at de faglige udvalg i kommunikationen med skolerne om mulig indstilling
om tildeling af tilskudsmidler til disse skal iagttage bestemte frister og benytte særlige formularer,
skemaer el. lign.

Nr. 298. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder et driftstilskud til de faglige udvalg til løsning af

udvalgenes opgaver.
Stk. 2. Driftstilskuddet ydes inden for et samlet beløb på 20,0 mio. kr. i 2021. Driftstilskud-

det, jf. 1. pkt., og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administrationsudgifter hertil afholdes af
bidraget efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 3. Det samlede beløb efter stk. 2, 1. pkt., fordeles mellem de faglige udvalg ud fra det
gennemsnitlige antal elever på uddannelserne under de enkelte udvalg i de seneste tre tilgængelige
regnskabsår.

Stk. 4. § 23 a - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Arbejdsgivernes Uddan-
nelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om
ordningen, herunder om betingelserne for ydelse af tilskuddet, regnskabs- og dokumentationskrav
og udbetaling af tilskuddet.
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Nr. 299. ad 20.55.01. og 20.55.03.
Børne- og undervisningsministeren yder inden for de i stk. 2 nævnte kvoter taxametertilskud

til institutioner for forberedende grunduddannelse for forlængelser efter § 9, stk. 1, i lov om
forberedende grunduddannelse, hvor de særlige pædagogiske, faglige eller personlige forhold, der
taler herfor, er en følge af, at eleven ikke kan nå målene i uddannelsesplanen pga. nedlukning som
følge af covid-19. Taxametertilskud efter 1. pkt. ydes efter § 26, stk. 2-5, i lov om institutioner
for forberedende grunduddannelse. Tilskud efter 1. pkt. er ikke omfattet af kvoten i § 26, stk. 6,
eller kommunale bidrag i § 42, stk. 1, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 2. Hver institution for forberedende grunduddannelse tildeles en kvote for samlede antal
uger opgjort som årselever, som institutionen maksimalt kan forlænge uddannelsesforløb med
efter stk. 1. En institution, der ikke har brugt sin tildelte kvote efter 1. pkt. kan indgå aftale med
en anden institution om at overføre en del af kvoten. Institutionerne skal straks ved aftalens ind-
gåelse orientere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom.

Nr. 300. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at disponere 7,5 mio. kr. i 2021 som an-

vendes til et driftstilskud til Center for viden om erhvervsuddannelserne. Ordningen inklusive
udviklings og administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget efter § 18, stk. 1, i lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Center for viden om erhvervsuddannelserne placeres på en værtsinstitution med et
etableret forskningsmiljø inden for erhvervsuddannelserne. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
udpeger centret på baggrund af en ansøgningsrunde. Det er et krav, at centret etableres som et
samarbejde med en eller flere partnere fra relevante forsknings- og vidensmiljøer.

Stk. 3. Center for viden om erhvervsuddannelsernes nærmere formål, opgaver, mål o.l. be-
skrives i en resultataftale mellem centret og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 4. Center for viden om erhvervsuddannelserne skal tilbagebetale uforbrugte dele af det
udbetalte tilskud til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Udbetalte tilskud kan kræves tilbagebe-
talt, i det omfang tilskuddene ikke er anvendt i overensstemmelse med de betingelser og til de
formål, hvortil de blev ydet. Tilskud, som tilbagebetales, tilfalder Arbejdsgivernes Uddannelses-
bidrag.

Stk. 5. § 23 a - § 25, § 26, stk. 1, og § 31 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder
tilsvarende anvendelse.

Nr. 301. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til i 2021 at udbetale et tilskud til kommuner

pr. social-og sundhedsassistentelev på 25 år eller derover, der opfylder betingelserne i stk. 2.
Udgifter til tilskuddet inklusive administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget efter § 18, stk.
1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud, at eleven:
1) er optaget på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent,
2) har indgået en uddannelsesaftale med en kommune, der omfatter mindst 2. del af grundforløbet
og hovedforløbet,
3) er fyldt 25 år senest ved uddannelsesaftalens påbegyndelse, og
4) har opnået kvalifikation til hovedforløbet under uddannelsesaftalens varighed og efterfølgende
har påbegyndt hovedforløbet

Stk. 3. Satser for tilskuddet og den periode, for hvilken der ydes tilskud, fastsættes i de årlige
finanslove. I 2021 er satserne fastsat som følger
- En sats for elever, der berettiger kommunen til almindelig lønrefusion, på 2.890 kr. pr. uge.
- En sats for elever, der berettiger kommunen til lønrefusion for voksenelev, på 5.300 kr. pr. uge.
Perioden, for hvilken der ydes tilskud, er i 2021 fastsat til 4,3 uger.

Stk. 4. § 23 a - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Arbejdsgivernes Uddan-
nelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.
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Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere regler om
afgrænsning, udbetalingsgrundlag, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning,
herunder af efterregulering, og administration af ordningen i øvrigt.

Nr. 303. ad 20.43.01.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde private institutioner for gymnasiale

uddannelser, der er omfattet af § 68 i lov om de gymnasiale uddannelser, et særligt tilskud sva-
rende til den reduktion af deres taxametertilskud og grundtilskud efter lov om private institutioner
for gymnasiale uddannelser, der sker som følge af merit på 11. og 12. skoleår opnået for aktivitet
på 10. skoleår.



Anmærkninger

§ 20.
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Indledning

Børne- og Undervisningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2021 indeholder nettomerudgifter på i alt 973,1 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold
til bevillingerne på finansloven for 2021. Heraf udgør 224,6 mio. kr. ekstraordinære udgifter som
følge af COVID-19 (kategori 3). Der er ikke optaget tillægsbevillinger under udgifter uden for
loft. Der er optaget nettomerudgifter under delloft for indkomstoverførsler på i alt 14,2 mio. kr.
Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende katego-
rier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 30.225,7 973,1 31.198,8
 Udgifter ............................................................................ 37.427,3 973,1 38.400,4
 Indtægter .......................................................................... 7.201,6 - 7.201,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 519,1 14,2 533,3
 Udgifter ............................................................................ 860,5 14,2 874,7
 Indtægter .......................................................................... 341,4 - 341,4
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 8,6 - 8,6
 Udgifter ............................................................................ 71,9 - 71,9
 Indtægter .......................................................................... 63,3 - 63,3
Indtægtsbudget ................................................................... - - -
Udgifter ............................................................................ - - -
Indtægter .......................................................................... - - -

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 27,5 973,1 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - 4,2 -
2. Aktstykker .................................................................... 7,1 1.125,7 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 244,6 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 4,2 17,6 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 11,2 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -7,5 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - -335,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 5,0 -75,8 -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - 14,2 -
2. Aktstykker .................................................................... - 15,2 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -1,0 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - - -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -
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Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for

driftsudgifter:

Endvidere er hovedkontoen § 20.48.31. Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymna-
siale Ungdomsuddannelser oprettet som følge af lov nr. 2532 af 22. december 2021 om ændring
af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov
om de gymnasiale uddannelser, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og lov
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Kontoen er oprettet med 132,2 mio. kr. i 2021, som
er finansieret af § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. samt § 20.11.79. Reserver og
budgetreguleringer. Overførslen påvirker således ikke ministeriets samlede bevilling, men resul-
terer i en negativ bevilling på § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i 2021.

Endelig er der optaget to mindre bevillingsoverførsler inden for § 20 som følge af ny lov-
givning.

ad 2. Aktstykker
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for

driftsudgifter:

Der er endvidere optaget en tillægsbevilling 15,2 mio. kr. på § 20.55.03. Skoleydelse ved
forberedende grunduddannelse under delloft for indkomstoverførsler, jf. akt. 294 af 17. juni 2021.

Endelig er der optaget en række tillægsbevillinger med hjemmel i aktstykker, der vedrører
overførsler inden for § 20, herunder udmøntes bevillinger på § 20.11.79. Reserver og budgetre-
guleringer.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er optaget ekstraordinære udgifter uden for udgiftsloft som følge af COVID-19 på 244,6

mio. kr. Udgifterne er optaget på følgende aktstykker:

Ny lovgivning (mio. kr.) Udgift

Overførsel til § 20.72.11. som følge af udvidelsen af igu-målgruppen per 1. maj 2021, jf. lov nr. 202
af 22. april 2021 om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse ....................................................... 4,2

I alt udgifter under delloft for driftsudgifter .................................................................................................. 4,2

Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgift

Udmøntning af initiativer i regeringens handlingsplan for FN's verdensmål, jf. akt. 346 af 2. september
2021 .................................................................................................................................................................. 2,2 3,2
Forlængelse af hjælpepakken til efterskoler og frie fagskoler mv., jf. akt. 158 af 11. februar 2021.......... 0,5 250,0
Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19, jf. akt. 11. af 7. oktober
2021 .................................................................................................................................................................. 1,0 1,0
Udmøntning af indsatser for at styrke trivsel frem mod sommer 2021, jf. akt. 180 af 25. marts 2021 .....  - 394,9
Udmøntning af resterende initiativer om indsatser for at styrke trivsel frem mod sommer 2021, jf. akt.
2 af 7. oktober 2021........................................................................................................................................  - 16,8
Udmøntning af initiativer vedr. selveje og det frie område fra Aftale om fagligt løft II, jf. akt. 294 af
17. juni 2021.................................................................................................................................................... - 180,5
Tilskud til udvalgte frivillige organisationer mv., jf. akt. 298 af 17. juni 2021........................................... - 10,0
Videreførelse af initiativ om ekstraordinær skolepraktik, jf. akt. 169 af 4. marts 2021 .............................. - 12,6
Yderligere forlængelse af hjælpepakke til efterskoler og frie fagskoler, jf. akt. 181 af 18. marts 2021 .... - 50,0
Ramme til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeninger mv., jf. akt. 223 af 29. april 2021......................... - 10,0
Hjælpepakke til arbejdsmarkedsuddannelser, jf. akt. 67 af 2. december 2021............................................. - 226,0
Overførsel vedrørende kommunale og regionale bloktilskud i 2021, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ............ - -29,3
Forhøjelse af lønsumsloft ifm. indsats for elever og studerende med handicap, jf. akt. 295 af 17. juni
2021 .................................................................................................................................................................. 3,4 -

I alt udgifter under delloft for driftsudgifter .................................................................................................. 7,1 1.125,7
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Anm: Tilskud til rengøringsudgifter i 4. kvartal er nedskrevet med 3,3 mio. kr. ift. den oprindelige bevilling , mens
kompensation for COVID-19-tests er nedskrevet med 0,5 mio. kr. ift. den oprindelige bevilling .

ad 4. Overførsler mellem ministerområder
Bevillingsoverførslerne omfatter følgende transaktioner:

ad 5. Overførsler mellem hovedkonti
Overførslerne mellem hovedkonti omfatter hovedsageligt bevillingsflytninger mellem §

20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrel-
sen for It og Læring og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.

Der er endvidere overført 22,8 mio. kr. til § 20.89.05. Statens selvforsikringsordning til fi-
nansiering af brandskade på Kjærgård Landbrugsskole.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på § 20. Børne- og Undervisningsministeriets område en dispositionsbe-

grænsning på 5,0 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger af 18. november 2021. 
Der udmøntes på § 20. Børne- og Undervisningsministeriets område endvidere en disposi-

tionsbegrænsning på 2,5 mio. kr., jf. cirkulære om konsulentbesparelser på brugerfinansierede
områder af 1. december 2021.

ad 8. Direkte efterbevilling
Bevillingsjusteringer som følge af ændret aktivitet på de aktivitetsstyrede konti omfattet af

tekstanmærkning nr. 1 udgør i alt en samlet mindreudgift på 335,7 mio. kr. 
De største nedskrivninger vedrører § 20.31.01. Erhvervsuddannelser på 210,6 mio. kr., §

20.55.01. Forberedende Grunduddannelse på 184,8 mio. kr. samt § 20.72.02. Arbejdsmarkeds-
uddannelser på 166,5 mio. kr.

Den største opskrivning vedrører § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser på 361,8 mio.
kr. 

Det bemærkes, at aktivitetsjusteringerne på enkelte konti indeholder reguleringer af tildelte
tillægsbevillinger vedrørende COVID-19 inden for udgiftsloftet, så disse svarer til de faktiske
udgifter.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Udgiftsbevillingen er i alt reduceret med 76,8 mio. kr. 
Reduktionen skyldes primært, at der er foretaget reguleringer af tildelte tillægsbevillinger

vedrørende COVID-19 inden for udgiftsloftet, så disse svarer til de faktiske udgifter. Nedskriv-

Ekstraordinære udgifter som følge af COVID 19 (mio. kr.) Udgift

Tilskud til ekstraordinære rengøringsudgifter i 1.-4. kvartal, jf. akt. 141 af 28. januar 2021, akt. 193 af
25. marts 2021, akt. 284 af 17. juni 2021 og akt. 13 af 14. oktober 2021 ................................................. 149,0
Kompensation for COVID-19-tests, jf. akt. 209 af 15. april 2021 og akt. 22 af 28. oktober 2021............ 80,6
Særtilskud til trivselsfremmende aktiviteter på fri-og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, jf. akt.
339 af 26. august 2021.................................................................................................................................... 9,0
Indkøb af serviceydelser hos private leverandører i relation til uddannelsesinstitutionernes gennemførelse
af COVID-19-tests ved selvpodning, jf. akt. 22 af 28. oktober 2021........................................................... 6,0

I alt udgifter ..................................................................................................................................................... 244,6

Overførsler mellem ministerområdet (mio. kr.) Lønsum Udgift

Overførsler mellem § 20.11.31. Styrelsen for undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Vi-
deregående Uddannelser vedr. supplerende ressouraftale ............................................................................. -1,4 -1,8
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring fra § 19.35.21 It-opgaver mv. vedr. drift af Opta-
gelse.dk samt forbedring af UddannelsesGuiden ........................................................................................... - 12,8
Overførsel til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks
Evalueringsinstitut vedr. evaluering og akkreditering.................................................................................... 5,6 6,6

I alt udgifter under delloft for driftsudgifter .................................................................................................. 4,2 17,6
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ningerne er foretaget på § 20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 samt § 20.31.12.
Skolepraktik og udgør i alt 69,7 mio. kr.

Der har endvidere været overført bevilling til andre ministerområder for 7,1 mio. kr. med
hjemmel i budgetvejledningens afsnit 3.3.2.

Derudover er der foretaget en række overførsler inden for § 20 med hjemmel i BV. 3.3.2,
som ikke påvirker ministeriets samlede bevilling. En enkelt overførsel flytter dog 1,0 mio. kr. fra
delloft for indkomstoverførsler til delloft for driftsudgifter i forbindelse med ophør af Intensivt
danskkursus. Overførslen sker fra § 20.98.31. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus til §
20.84.21. Anden international virksomhed.

Endvidere er der foretaget udmøntning af negative budgetreguleringer opført på § 20.11.79.
Reserver og budgetreguleringer for i alt 80,3 mio. kr. inden for § 20.

Endelig er der foretaget konvertering af midler fra øvrig drift til lønsum på 4,7 mio. kr. ifm.
interne statslige overførsler vedrørende administrationsbidrag samt 0,3 mio. kr. ifm. gebyrind-
tægter for udlændinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger.

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

Nettotal ...................................................................................... 30.225,7 973,1 31.198,8
Udgift ......................................................................................... 37.427,3 973,1 38.400,4
Indtægt ....................................................................................... 7.201,6 - 7.201,6

Specifikation af nettotal:

Administration mv. ................................................................. 888,6 65,1 953,7
20.11. Centralstyrelsen .............................................................. 888,6 65,1 953,7

Dagtilbud og grundskolen ...................................................... 4.466,2 0,3 4.466,5
20.21. Dagtilbud ........................................................................ 1.101,1 - 1.101,1
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ..................................... 2.881,0 3,4 2.884,4
20.29. Initiativer på grundskoleområdet ................................... 484,1 -3,1 481,0

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205) 7.082,4 22,1 7.104,5
20.31. Erhvervsuddannelser ...................................................... 6.007,6 31,9 6.039,5
20.32. Fodterapeutuddannelsen ................................................. 21,6 2,7 24,3
20.34. Adgangsgivende kurser mv. .......................................... 1,8 -0,3 1,5
20.35. Lokomotivføreruddannelsen .......................................... 6,0 -3,2 2,8
20.36. Fiskeriuddannelsen ......................................................... 3,1 0,5 3,6
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse (tekstanm. 200) ..................................................... 1.042,3 -9,5 1.032,8

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4 og 205) .................... 11.759,7 470,0 12.229,7
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser .................................. 3.090,9 -35,2 3.055,7
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................ 7.433,1 400,4 7.833,5
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser .......... 494,7 -38,4 456,3
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale ud-

dannelser (tekstanm. 200) .............................................. 741,0 143,2 884,2

Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205) 760,4 -149,6 610,8
20.51. Produktionsskoler ........................................................... -6,2 13,0 6,8
20.52. Erhvervsgrunduddannelse .............................................. 24,7 - 24,7
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse .................................. 4,3 -3,7 0,6
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200) ... 737,6 -158,9 578,7

Voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4 og 205) 3.102,4 -67,0 3.035,4
20.71. Frie fagskoler ................................................................. 85,1 6,7 91,8
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ................... 980,4 47,7 1.028,1
20.74. Almene voksenuddannelser ........................................... 1.681,1 -94,1 1.587,0
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20.75. Enkeltfag mv. ................................................................. 62,9 2,3 65,2
20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................ 164,2 -29,0 135,2
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddan-

nelser (tekstanm. 200) ................................................... 128,7 -0,6 128,1

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 685,0 638,8 1.323,8
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan-
 nelser .............................................................................. 171,9 -16,8 155,1
20.84. International virksomhed ............................................... 40,7 1,5 42,2
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling

og bygninger .................................................................. 32,7 820,5 853,2
20.87. Prøver og eksamen mv. ................................................. 68,4 -1,8 66,6
20.89. Forsøg og udvikling mv. ............................................... 371,3 -164,6 206,7

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... 1.481,0 -6,6 1.474,4
20.92. Støtte til befordring ....................................................... 61,3 - 61,3
20.98. Forskellige støtteordninger ............................................ 1.419,7 -6,6 1.413,1

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 519,1 14,2 533,3
Udgift ......................................................................................... 860,5 14,2 874,7
Indtægt ....................................................................................... 341,4 - 341,4

Specifikation af nettotal:

Administration mv. ................................................................. 0,3 -0,3 -
20.11. Centralstyrelsen .............................................................. 0,3 -0,3 -

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205) 17,1 - 17,1
20.31. Erhvervsuddannelser ...................................................... 17,1 - 17,1

Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205) 308,9 15,2 324,1
20.51. Produktionsskoler ........................................................... - - -
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200) ... 308,9 15,2 324,1

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... 192,8 -0,7 192,1
20.92. Støtte til befordring ....................................................... 90,2 - 90,2
20.93. Støtteordninger for voksne ............................................ 101,6 0,3 101,9
20.98. Forskellige støtteordninger ............................................ 1,0 -1,0 -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 8,6 - 8,6
Udgift ......................................................................................... 71,9 - 71,9
Indtægt ....................................................................................... 63,3 - 63,3

Specifikation af nettotal:

Dagtilbud og grundskolen ...................................................... - - -
20.21. Dagtilbud ........................................................................ - - -

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 8,6 - 8,6
20.85. Ejendomsadministration ................................................. 5,3 - 5,3
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling

og bygninger .................................................................. 3,3 - 3,3

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... - - -
Udgift ......................................................................................... - - -
Indtægt ....................................................................................... - - -
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Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... - - -
20.93. Støtteordninger for voksne ............................................ - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 30.744,4 987,3 31.731,7
Årets resultat ............................................................................. 5,0 - 5,0
Forbrug af videreførsel ............................................................. 4,0 - 4,0
Aktivitet i alt ............................................................................. 30.753,4 987,3 31.740,7
 Udgift ..................................................................................... 38.359,7 987,3 39.347,0
 Indtægt ................................................................................... 7.606,3 - 7.606,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.251,0 -6,0 1.245,0
 Indtægt ................................................................................... 75,6 - 75,6
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 11,5 -6,8 4,7
 Indtægt ................................................................................... 13,1 - 13,1
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 37.014,6 1.000,1 38.014,7
 Indtægt ................................................................................... 7.454,3 - 7.454,3
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 16,0 - 16,0
 Indtægt ................................................................................... 2,7 - 2,7
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 66,6 - 66,6
 Indtægt ................................................................................... 60,6 - 60,6
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Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 184,7 -4,4 180,3
Indtægt ............................................................................... 7,3 - 7,3
Udgift ................................................................................. 192,0 -4,4 187,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,0 -4,4 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af initiativerne i regeringens Hand-
lingsplan for FN's Verdensmål, jf. akt. 346 af 2.
september 2021 ............................................................ 0,8 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
vedrørende dagtilbudsstatistik ..................................... - -3,0 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. ifm. finansiering af trivselsråd ................ - 0,2 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
af midler til udvikling af SØM ................................... - -0,6 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
vedr. udvikling af nyt SPS-system .............................. - -2,5 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til finansiering af administrationsudgif-
ter ifm. elevfordelingsaftale på det gymnasiale om-

 råde ............................................................................... - 0,8 -
Overførsel til § 20.11.43. Danmarks Evaluringsin-
stitut til forhøjelse af lønsumsloft ............................... -3,0 - -
Overførsel af lønsum til meraktivitet på § 20.42.51.
Sorø Akademis Skole .................................................. -0,8 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Konvertering af øvrig drift til lønsum til admini-
stration, jf. intern statslig overførsel fra § 20.89.
Forsøg og udvikling mv. ............................................. 4,0 - -
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20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 286,2 11,0 297,2
Indtægt ............................................................................... 4,8 - 4,8
Udgift ................................................................................. 291,0 11,0 302,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,5 11,0 -

2. Aktstykker  
Administration af hjælpepakke til efterskoler mv. i
STUK, jf. akt. 158 af 11. februar 2021 ...................... 0,5 0,7 -
Overførsel vedr. Aftale om en samlet indsats for
elever og studerende med handicap, jf. akt. 295 af
17. juni 2021 ................................................................ - -2,7 -
Overførsel vedr. aftale om regeringens handlings-
plan for FN's verdensmål, jf. akt. 346 af 2. septem-
ber 2021 ....................................................................... 1,4 1,7 -
Overførsel vedr. aktstykke om udsatte børns trivsel
og læring sfa. covid-19, jf. akt. 11 af 7. oktober
2021 .............................................................................. 1,0 1,0 -
Overførsel vedr. aftale om efterslæb 2021, jf. akt. 2
af 7. oktober 2021 ....................................................... - 16,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregåen-
de Uddannelser vedr. supplerende ressortaftale, jf.
BV. 2.2.9 ...................................................................... -4,0 -5,1 -
Overførsel fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregå-
ende Uddannelser vedr. supplerende ressortaftale,
jf. BV. 2.2.9 ................................................................. 2,6 3,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32 Styrelsen for It og Læring
ifm. finansiering af digital understøttelse af unge

 indsatsen ....................................................................... - -0,7 -
Overførsel fra § 20.48.11. Aftale om styrkede gym-
nasiale uddannelser til finansiering af læringskonsu-

 lenter ............................................................................. - 2,5 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. ifm. vedligeholdelsen af aldrigmere.dk .. - 0,3 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
ifm. udvidelse af EMU-respons .................................. - -0,1 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til finansiering af administrationsudgif-
ter ifm. elevfordelingsaftale på det gymnasiale om-

 råde ............................................................................... - 0,7 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til Talis-undersøgelsen, løft af lønsum ... 0,3 0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. til finansiering af to ansøgningspuljer til
understøttelse af undervisningen og undervisnings-
miljøet på FGU, jf. BV. 3.3.2 ..................................... - -2,1 -
Overførsel til 20.38.11. Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser sfa. aftale om flytning af mid-
ler vedr. sektorpartnerskab, jf. BV. 3.3.2 ................... - -4,8 -
Konvertering af øvrig drift til lønsum til admini-
stration, jf. intern statslig overførsel fra § 20.22.01.
Frie Grundskoler mv. ................................................... 0,7 - -

20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 344,9 72,6 417,5
Indtægt ............................................................................... 27,6 - 27,6
Udgift ................................................................................. 372,5 72,6 445,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 10,9 72,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 19.35.21. It-opgaver mv. vedr. drift
af optagelse.dk, jf. BV. 2.2.9 ...................................... - 11,7 -
Overførsel fra § 19.35.21. It-opgaver mv. om. øko-
nomiaftale om 5000 ekstra studiepladser ifm. for-
bedring af UddannelsesGuiden .................................... - 1,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.
vedr. Rasch-analyser til de nationale test ................... - 1,8 -
Overførsel fra § 20.29.11.40. Klare mål for folke-
skolen til ledelsesinformation (LIS) ............................ - 2,3 -
Overførsel fra § 20.29.07. It i folkeskolen til udvik-
ling af UNI-logi ........................................................... - 2,5 -
Overførsel fra § 20.29.11.40. Klare mål for folke-
skolen til forbedringer af nationale test ...................... - 1,0 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. ifm. projektet højere sikkerhed for børn
når de skal have unilogin ............................................ - 1,5 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. vedr. ny EMU .......................................... - 2,5 -
Overførsel fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet ifm. finansiering af digital under-
støttelse af unge indsatsen ........................................... - 0,7 -
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet vedr. dag-

 tilbudsstatistik .............................................................. - 3,0 -
Overførsel fra § 20.38.11.40 Bedre og mere attrak-
tive erhvervsuddannelser ifm. trepartsaftale fra 21.
november 2021 om flere lærepladser og entydigt
ansvar ........................................................................... 10,6 16,2 -
Overførsel fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet ifm. udvidelse af EMU-respons ...... - 0,1 -
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Overførsel fra § 20.89.01 Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. til udvikling af test og materiale på

 AMU-området .............................................................. - 5,0 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til finansiering af survey ifm. Trivsels-
rådet .............................................................................. 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet til udvik-
ling af SØM (Socialøkonomisk investeringsmodel) ... - 0,6 -
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet til udvik-
ling af nyt SPS-system (specialpædagogisk støtte) .... - 2,5 -
Overførsel fra § 20.89.01 Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. til modernisering af CØSA (De uddan-
nelses- og tilskudsadministrative systemer) ................ - 6,2 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til udvikling og implementering af ind-
beretning og offentliggørelse af gymnasieelevernes

 fravær ........................................................................... - 1,7 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til finansiering af systemunderstøttelse
ifm. elevfordelingsaftale på det gymnasiale område .. - 10,0 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til finansiering af øget vejledning og
styrket information til unge og forældre om uddan-
nelsesvalg ifm. COVID-19 .......................................... - 2,4 -
Overførsel fra § 20.72.06.45. Mere og bedre vok-
sen- og efteruddannelse. ifm. evaluering af national
strategisk indsats for digitalisering af VEU, overfør-
sel af lønsum ................................................................ 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 20.29.11.30. Ressourcecenter for
folkeskolen ifm. udarbejdelse af survey om kort-
lægning af skoledagens længde, overførsel af løn-
sum ............................................................................... 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 20.89.01 Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. til finansiering af TALIS-undersøgelsen,
overførsel af lønsum .................................................... - 0,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,4 -

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 30,6 6,6 37,2
Indtægt ............................................................................... 31,4 - 31,4
Udgift ................................................................................. 67,0 6,6 73,6
Årets resultat ...................................................................... -5,0 - -5,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 8,9 6,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Overførsel fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks
Evalueringsinstitut vedr. evaluering og akkredite-
ring af videregående uddannelser ................................ 5,6 6,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet til forhø-
jelse af lønsumsloft ...................................................... 3,0 - -

9. Andre bevillingsforslag  
Nedsættelse af øvrig drift sfa. gebyrindtægter for
udlændinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger, jf.
BV. 2.6.5 ...................................................................... - -0,3 -
Forhøjelse af lønsum sfa. gebyrindtægter for udlæn-
dinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger, jf. BV.
2.6.5 .............................................................................. 0,3 0,3 -

20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,9 5,6 16,5
Indtægt ............................................................................... 3,1 - 3,1
Udgift ................................................................................. 14,0 5,6 19,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 3,4 5,6 -

2. Aktstykker  
Udvikling af fagligt vejledende materiale målrettet
studerende og de videregående uddannelsesinstitu-
tioner, jf. akt. 295 af 17. juni 2021 ............................ 3,4 5,6 -

20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

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

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 20.93.11. Statens voksenuddannel-
sesstøtte, jf. BV. 3.3.2 ................................................. - -0,3 -
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20.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 26,3 -26,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -26,3 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel til § 20.98.51. Statslig elevstøtte til ef-
terskoler, jf. lov nr. 201 af 3. juni 2021 om æn-
dring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov
om de gymnasiale uddannelser ................................... - -1,7 -
Overførsel til § 20.48.31.10. Særtilskud til gymna-
sier omfattet af midlertidigt stop for optag, jf. lov
nr. 2532 af 22. december 2021 om midlertidigt stop

 mv. ................................................................................ - -45,6 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser,
jf. akt. 266 af 10. juni 2021 ........................................ - -20,8 -
Overførsel fra § 20. Børne- og Undervisningsmini-
steriet vedr. kommunale og regionale bloktilskud i
2021, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 .............................. - -17,5 -
Overførsel fra § 20. Børne- og Undervisningsmini-
steriet vedr. kommunale og regionale bloktilskud i
2021, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 .............................. - -1,8 -
Overførsel fra § 20. Børne- og Undervisningsmini-
steriet vedr. kommunale og regionale bloktilskud i
2021, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 .............................. - -10,0 -
Overførsel til § 20.48.11. Aftale om styrkede gym-
nasiale uddannelser, jf. akt. 6 af 7. oktober 2021 ...... - -4,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering på under-
konto 10 inden for hovedkontoen ............................... - - -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøg- og udviklingsar-
bejde mv. til udmøntning af negativ budgetregule-
ring på underkonto 10 ................................................. - 4,2 -
Overførsel fra § 20.89.03. Driftslignende tilskud
mv. til organisationer og foreninger mv. til nulstil-
ling af negativ budgetregulering vedr. specialpæda-
gogisk støtte ................................................................. - 6,4 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til nulstilling af negativ budgetregule-
ring vedr. udkantstilskud ............................................. - 26,5 -
Overførsel fra § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte
mv. til nulstilling af negativ budgetregulering vedr.
Specialpædagogisk støtte ............................................. - 38,6 -



§ 20.2. 559

Dagtilbud og grundskolen

20.22. Frie grundskoler og efterskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6.927,0 -14,7 6.912,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -14,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -14,7 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende frie grundskoler mv.:

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.038,6 18,3 2.056,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 18,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 18,3 -

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud ...................................................................................... 6.334,1 -14,7 6.319,4
2. Bygningstilskud ................................................................................ 272,3 -0,3 272,0
4. Tilskud til kostafdelinger ................................................................. 14,4 -1,9 12,5
6. Tilskud til skolefritidsordninger ...................................................... 306,2 2,2 308,4
I alt ........................................................................................................... 6.927,0 -14,7 6.912,3

B. Aktiviteter
1. Driftstilskud, årselever .................................................................... 122.471 -124 122.347
2. Bygningstilskud, elever .................................................................. 122.471 -124 122.347
4. Tilskud til kostafdelinger, årselever ............................................... 281 -38 243
6. Tilskud til skolefritidsordninger, årselever .................................... 38.566 272 38.838



560 § 20.22.11.

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende efterskoler:

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 146,7 -0,2 146,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Taxametertilskud ............................................................................  1.571,2 14,7 1585,9
1.1 Driftstakst 1........................................................................................  505,2 -35,9 469,3
1.2 Driftstakst 2........................................................................................  1.021,5 50,7 1.072,2
1.3 Geografisk skoletilskud .....................................................................  44,6 -0,2 44,4
2. Bygningstilskud ...............................................................................  187,9 5,1 193,0
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud .......................................................  59,9 -0,2 59,7
2.2 Bygningstaxameter .............................................................................  128,0 5,3 133,3
3. Tilskud til specialundervisning mv. ..............................................

227,2 0,0 227,2
4. Tilskud til inklusion......................................................................... 44,7 0,0 44,7
4.1 Specialundervisning ........................................................................... - - -
4.2 Inklusion ............................................................................................. 44,7 0,0 44,7
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper .................... 4,8 -1,4 3,4
6. Praktiklærer uddannelse ............................................................... 0,1 -0,1 0,0
7. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning ................. 2,7 0,0 2,7
I alt............................................................................................................ 2.038,6 18,3 2.056,9

B. Aktivitet (antal årselever)
1. Taxametertilskud ............................................................................  30.100 408 30.508
1.1 Driftstakst 1........................................................................................  9.004 -640 8.364
1.2 Driftstakst 2 ...................................................................................... 21.096 1.048 22.144
2. Bygningstilskud ................................................................................
2.2 Bygningstaxameter .............................................................................  29.291 1217 30.508
3. Tilskud til specialundervisning mv. ...............................................  3.604 256 3.860
4. Tilskud til inklusion......................................................................... 2.139 -2 2.137
4.1 Specialundervisning ........................................................................... - - -
4.2 Inklusion ............................................................................................. 2.139 -2 2.137
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper .................... 337 -100 237
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20.29. Initiativer på grundskoleområdet

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,5 -2,5 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 2,5 - 2,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til udvikling af UNI-login ........................................... - -2,5 -

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 19,8 -0,6 19,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af udvikling af ledelsesinformation

 (LIS) ............................................................................. - -2,3 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af forberedning af nationale tests i

 folkeskolen ................................................................... - -1,0 -
Overførsel fra § 20.89.01.12. Naturvidenskabsstra-
tegi sfa. annulleret initiativ i Naturvidenskabsstrate-

 gien ............................................................................... - 1,3 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til finansiering af tillæg til evaluering
af inklusion og specialpædagogisk bistand ................. - 1,5 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
ifm. kortlægning af skoledagens længde .................... - -0,1 -
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Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120, 227 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4.994,0 4,9 4.998,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel vedr. udmøntning af midler til fagligt ef-
terslæb og styrket trivsel frem mod sommer 2021,
jf. akt. 180 af 25. marts 2021 ..................................... - 101,0 -
Overførsel ifm. fagligt efterslæb af 1. juni 2021, jf.
akt. 294 af 17. juni 2021 ............................................. - 114,5 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -210,6 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsuddannelser:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.) 4.994,0 4,9 4.998,9
Merkantile uddannelser............................................................................. 468,6 -49,8 418,8
Tekniske uddannelser................................................................................ 4.488,3 54,6 4.542,9
Realkompetencevurdering ......................................................................... 5,5 0,0 5,5
Vejledning mv........................................................................................... 0,6 0,0 0,6
Internationale aktiviteter ........................................................................... 0,4 0,1 0,5
Praktik på produktionsskoler .................................................................... 18,6 0,0 18,6
GVU .......................................................................................................... 2,3 0,0 2,3
Adgangskurser ........................................................................................... 9,7 0,0 9,7

B. Aktivitet i alt (årselever) ................................................................... 47.919 -183 47.736
Merkantile uddannelser............................................................................. 6.645 -812 5.833
Tekniske uddannelser................................................................................ 41.040 629 41.669
Realkompetencevurdering ......................................................................... 74 0 74
GVU .......................................................................................................... 15 0 15
Adgangskurser ........................................................................................... 145 0 145
Færdige elever på grundforløb ............................................................. 31.690 -1.050 30.640
Merkantilt grundforløb.............................................................................. 6.030 -540 5.490
Tekniske grundforløb................................................................................ 25.660 -510 25.150
Færdige elever på hovedforløb.............................................................. 24.944 1.365 26.309
Merkantile hovedforløb............................................................................. 6.050 -550 5.500
Tekniske hovedforløb ............................................................................... 18.894 1.915 20.809
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20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 294,8 18,6 313,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 18,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 18,6 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende EUX:

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103, 233, 243, 255,
265, 296, 297, 298, 300 og 301) (Lovbunden)

Beløbet på 19,8 mio. kr. i henhold til akt. 266 af 10. juni 2021 er oprindeligt optaget på
underkonto 90, men er ændret til underkonto 86, da underkonto 90 er forbeholdt indtægtsdækket
virksomhed.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 385,3 19,8 405,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 19,8 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af trepartsaftale om flere lærepladser,
jf. akt. 266 af 10. juni 2021 ........................................ - 19,8 -

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 333,5 -11,4 322,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,4 -

2. Aktstykker  

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.) 294,8 18,6 313,4
Merkantil eux .......................................................................................... 207,7 16,0 223,7
Teknisk eux............................................................................................. 87,1 2,6 89,7

B. Aktivitet i alt (årselever) .................................................................  3.690  166  3.856
Merkantil eux ..........................................................................................  2.716  206  2.922
Teknisk eux.............................................................................................  974  -40  934
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Overførsel vedr. meraktivitet som følge af aftale
om fagligt løft og trivsel af 18. februar 2021, jf.
akt. 180 af 25. marts 2021 .......................................... - 12,4 -
Overførsel vedr. meraktivitet som følge af viderefø-
relse af initiativ om ekstraordinær skolepraktik i
2021, jf. akt. 169 af 4. marts 2021 ............................. - 12,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -24,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Regulering vedr. meraktivitet som følge af aftale
om fagligt løft og trivsel af 18. februar 2021, tildelt
jf. akt. 180 af 25. marts 2021 ..................................... - -5,9 -
Regulering vedr. meraktivitet som følge af videre-
førelse af initiativ om ekstraordinær skolepraktik i
2021, tildelt jf. akt. 169 af 4. marts 2021 .................. - -5,9 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende skolepraktik:

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 21,6 2,7 24,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,7 -

2. Aktstykker  
Overførsel ifm. fagligt efterslæb af 1. juni 2021, jf.
akt. 294 af 17. juni 2021 ............................................. - 1,4 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 1,3 -

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)..................................................................... 333,5 -11,4 322,1
Merkantile uddannelser........................................................................... 39,2 -6,4 32,8
Tekniske uddannelser.............................................................................. 294,3 -5,0 289,3
B. Aktivitet i alt (årselever) ................................................................. 4.825 -209 4.643
Merkantile uddannelser........................................................................... 850 -141 709
Tekniske uddannelser.............................................................................. 4.002 -68 3.934
Elevtilgang i alt .................................................................................... 7.392 -253 7.139
Merkantile uddannelser........................................................................... 1.528 -288 1.240
Tekniske uddannelser.............................................................................. 5.864 35 5.899
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fodterapeutuddannelsen:

Bemærkninger: Afvigelser mellem årselevsaktiviteten for summen af B og TB og B+TB skyldes afrundinger.

20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,8 -0,3 1,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,3 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangsgivende kurser mv.:

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,0 -3,2 2,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -3,2 -

B TB B+TB

Elevtilgang .................................................................................................. 166 0 166
Tilskud i alt (mio. kr.)................................................................................ 21,6 2,7 24,3
Aktivitet i alt (årselever) ........................................................................ 212 15 228

B TB B+TB

Elevtilgang .................................................................................................. 52 -5 47,0
Tilskud i alt (mio. kr.)................................................................................ 1,8 -0,3 1,5
Aktivitet i alt (årselever) ........................................................................ 18 -6 12
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende lokomotivføreruddannelsen:

20.36. Fiskeriuddannelsen

20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

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

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,5 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fiskeriuddannelsen:

B TB B+TB

Elevtilgang .................................................................................................. 111 0 111
Tilskud i alt (mio. kr.)................................................................................ 6,0 -3,2 2,8
Aktivitet i alt (årselever) ........................................................................ 36 -27 9

B TB B+TB

Elevtilgang ................................................................................................. 55 0 55
Sikkerhedskursus ........................................................................................ 19 0 19
Fiskerigrunduddannelsen ............................................................................ 36 0 36
Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................................. 3,1 0,5 3,6
Sikkerhedskursus ........................................................................................ 0,6 0,1 0,7
Fiskerigrunduddannelsen ............................................................................ 2,5 0,4 2,9
Aktivitet (årselever).................................................................................. 20 3 23
Sikkerhedskursus ........................................................................................ 2 1 3
Fiskerigrunduddannelsen ............................................................................ 18 2 20
Færdige elever........................................................................................... 41 36 77
Sikkerhedskursus ........................................................................................ 25 9 34
Fiskerigrunduddannelsen ............................................................................ 16 27 43



§ 20.38. 567

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 217) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 500,0 -3,2 496,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -2,8 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Korrigerede takster for udkantstilskud, jf. BV. 3.3.2 . - - -

Anmærkningsteksten for underkonto § 20.38.02.25. Udkantstilskud er justeret således, at
taksterne for de respektive uddannelsesområder udgør: 250.040 kr. for omsorg, sundhed og pæ-
dagogik, 242.680 kr. for fødevarer, jordbrug og oplevelser, 229.200 kr. for kontor, handel og
forretningsservice, 721.970 kr. for teknologi, byggeri og transport samt 229.200 kr. for er-
hvervsgymnasiale uddannelser, jf. BV. 3.3.2.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 103,6 -11,9 91,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
ifm. trepartsaftale fra 21. november 2021 om flere
lærepladser og entydigt ansvar, jf. BV. 2.2.9 ............. - -16,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet sfa. aftale om flytning af midler
vedr. sektorpartnerskab, jf. 3.3.2 ................................. - 4,8 -
Overførsel til § 19.81.01.10. Stipendier i forbindel-
se med SU-udgifter forbundet med videreførelse af
Team Danmark ordningen på eud, jf. BV. 3.3.2 ........ - -0,5 -
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20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 223,6 5,6 229,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 5,6 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kostafdelinger ved erhvervsrettede uddannelser:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud til kost og logi ....................................................................... 70,6 7,9 78,5
1.1 Kost og logi ........................................................................................ 51,4 1,5 52,9
1.2 Tilskud til elevbetaling....................................................................... 19,2 6,4 25,6
2. Taxametertilskud til fællesudgifter .................................................. 75,3 -1,1 74,2
2.1 Fællesudgiftstilskud........................................................................... 75,3 -1,1 74,2
2.2 Forplejning og tilsyn .......................................................................... - - -
2.3 Tilskud til elevbetaling....................................................................... - - -
3. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud ................................... 77,7 -1,2 76,5
3.1 Bygningstilskud .................................................................................. 77,7 -1,2 76,5
3.2 Bygningstilskud (Landbrugsudd.) ...................................................... - - -
I alt............................................................................................................ 223,6 5,6 229,2

B. Aktivitet (antal årselever)
1. Tilskud til kost og logi .......................................................................
1.1 Kost og logi ........................................................................................ 5.576 163 5.739
1.2 Tilskud til elevbetaling....................................................................... 861 287 1.148
2. Taxametertilskud til fællesudgifter ..................................................
2.1 Fællesudgiftstilskud........................................................................... 5.907 -95 5.812
2.2 Forplejning og tilsyn .......................................................................... - -
2.3 Tilskud til elevbetaling....................................................................... - -
3. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud ...................................
3.1 Bygningstilskud .................................................................................. 5.907 -95 5.812
3.2 Bygningstilskud (Landbrugsudd.) ...................................................... - - -
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Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.088,9 -35,2 3.053,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -35,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -35,2 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsgymnasiale uddannelser:

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7.225,7 361,8 7.587,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 361,8 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 361,8 -

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................. 3.088,9 -35,2 3.053,7
Hhx ................................................................................................... 1.901,7 -58,1 1.843,6
Htx .................................................................................................... 1.187,2 22,9 1.210,1

B. Aktiviteter i alt (årselever) ...................................................... 42.736 -1.332 41.404
Hhx ................................................................................................... 28.568 -1.168 27.400
Htx .................................................................................................... 14.168 -164 14.004
Færdige elever i alt........................................................................ 12.890 -483 12.407
Hhx ................................................................................................... 8.566 -766 7.800
Htx .................................................................................................... 4.324 283 4.607
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almengymnasiale uddannelser:

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx .

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 116,8 31,6 148,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 31,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 31,6 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasial supplering:

Bemærkninger: Afvigelser mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrundinger.

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)................................................... 7.225,7 361,8 7.587,5
Stx* ........................................................................................ 5.601,6 341,0 5.942,6
IB ........................................................................................... 116,3 -11,7 104,6
4-årig stx................................................................................ 28,5 0,8 29,3
2-årig og 3-årig hf................................................................. 1.458,5 26,8 1.485,3
Studenterkursus ..................................................................... 20,8 4,9 25,7

B. Aktiviteter i alt (Årselever) .......................................... 94.041 4.403 98.444
Stx* ........................................................................................ 74.683 4.479 79.162
IB ........................................................................................... 1.584 -207 1.377
4-årig stx................................................................................ 472 12 484
2-årig og 3-årig hf................................................................. 17.122 66 17.188
Studenterkursus ..................................................................... 180 53 233
Færdige elever i alt ............................................................. 30.550 3.051 33.601
Stx .......................................................................................... 23.184 2.211 25.395
IB ........................................................................................... 601 11 612
4-årig stx................................................................................ 111 8 119
2-årig og 3-årig hf................................................................. 6.584 812 7.396
Studenterkursus ..................................................................... 70 9 79

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ..................................................................... 97,1 17,5 114,6
2. Fagpakke hhx ........................................................................................ 11,5 15,0 26,5
3. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0 0 0
4. Fagpakke GIF ....................................................................................... 8,2 -1,0 7,2
I alt ............................................................................................................ 116,8 31,6 148,4

B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ..................................................................... 999 208 1207
2. SOF 117 159 276
3. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0 0 0
4. Fagpakke GIF ....................................................................................... 126 -15 111
5. Administrationstakst, GSK ................................................................... 1148 166 1314
6. Administrationstakst, SOF .................................................................... 125 156 281
7. Administrationstakst, fagpakke ............................................................ 126 -20 106
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20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14,7 6,0 20,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 6,0 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasial supplering på private gymnasier og studen-
terkurser:

Bemærkninger: Afvigelser mellem tilskuddet til de forskellige elevgrupper og tilskuddet i alt skyldes afrundinger.

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1, 117 og 236) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 47,7 1,0 48,7
Indtægt ............................................................................... 9,8 - 9,8
Udgift ................................................................................. 57,5 1,0 58,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,8 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af lønsum fra § 20.11.01 Departementet
til meraktivitet på Sorø Akademis Skole .................... 0,8 - -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 1,0 -

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. tabellen nedenfor.

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK .......................................................................... 13,9 4,6 18,5
SOF ............................................................................................................ 0,8 1,3 2,1
I alt ............................................................................................................ 14,7 6,0 20,7

B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)
Enkeltfaglige tilbud GSK .......................................................................... 149 38 187
SOF ............................................................................................................ 8 22 30
I alt ............................................................................................................ 157 60 217
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 Lønsumsbevillingen på kontoen er netto tilført 0,8 mio. kr. fra § 20.11.01 Departementet som
følge af forhøjet aktivitet.

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120, 230
og 303)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 446,9 -36,9 410,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -36,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -36,9 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende private gymnasier mv.:

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx .

Aktivitet Bevilling

FL 2021 TB 2021 Ændring Takster Regulering

Gymnasiet 566 572 6 72.993 0,4
Kostelever 135 141 6 38.502 0,2
Kostelever u/18 70 91 21 16.972 0,4

I alt 1,0

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)................................................... 446,9 -36,9 410,0
Stx* ........................................................................................ 241,2 3,1 244,3
IB ........................................................................................... 23,5 -4,0 19,5
4-årig stx................................................................................ 0,0 0,0 0,0
2-årig og 3-årig hf................................................................. 65,3 -8,8 56,5
Studenterkursus ..................................................................... 76,2 -9,7 66,5
Enkeltfag ................................................................................ 40,7 -17,5 23,2

B. Aktiviteter i alt (Årselever) .......................................... 5.964 -546 5.418
Stx* ........................................................................................ 3.583 23 3.606
IB ........................................................................................... 314 -67 247
4-årig stx................................................................................ 0 0 0
2-årig og 3-årig hf................................................................. 846 -123 723
Studenterkursus ..................................................................... 747 -114 633
Enkeltfag .............................................................................. 474 -266 208
Færdige elever i alt ............................................................. 1.763 182 1.945
Stx .......................................................................................... 1.040 101 1.141
7IB ......................................................................................... 119 2 121
4-årig stx................................................................................ 0 0 0
2-årig og 3-årig hf................................................................. 314 38 352
Studenterkursus ..................................................................... 290 40 330
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20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-
anm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 47,8 -1,5 46,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,5 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -1,5 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og
hf-kurser:

B TB B+TB

A. Hovedformål (mio. kr.)..................................................
1. Tilskud til kostafdelinger.................................................. 28,8 -1,5 27,3
2. Opholdsstøtte til kostelever .............................................. 8,1 0,0 8,1
3. Tilskud til henviste elever ................................................ 4,4 0,0 4,4
4. Svært handicappede .......................................................... 6,5 0,0 6,5
I alt........................................................................................ 47,8 -1,5 46,3
  
B. Aktiviteter i alt (elever) ................................................ 1.955 -37 1.918
1. Tilskud til kostafdelinger.................................................. 811 -40 771
2. Opholdsstøtte til kostelever .............................................. 475 0 475
3. Tilskud til henviste elever ................................................ 249 3 252
4. Svært handicappede .......................................................... 420 0 420
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20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 200)

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-
siale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 593,8 3,8 597,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,8 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til op-
rettelse af en ekstra midlertidig ASF-klasse på 2-
årig hf, jf. akt. 295 af 17. juni 2021 ........................... - 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,9 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 20.89.03. Driftslignende tilskud
mv. til organisationer og foreninger mv. til dækning
af negativ beholdning, jf. BV. 3.3.2 ........................... - 4,9 -

20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 51,8 2,1 53,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 1,5 - 1,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,1 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til finansiering af særtilskud til Steiner-HF
skoler, jf. akt. 6 af 7. oktober 2021 ............................ - 4,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet til finansiering af læringskonsulen-

 ter .................................................................................. - -2,5 -
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20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 37,2 5,1 42,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 5,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kostafdelinger ved almengymnasiale uddannelser:

Bemærkning: Sumafvigelser skyldes afrunding.

20.48.31. Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddan-
nelser (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 132,2 132,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 132,2 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel fra § 20.11.79.61. Reserve til eftersyn af
taxameter- og tilskudssystem & 20.89.01. Forsøgs-
og udviklingsarbejde mv., jf. lov nr. 2532 af 22.
december 2021 om midlertidigt stop mv. ................... - 132,2 -

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)................................................... 37,2 5,1 42,3
1. Tilskud til kostelever ........................................................ 29,5 3,1 32,6
2. Tilskud til kostelever u. 18 år .......................................... 7,8 2,0 9,8
 
B. Aktiviteter i alt (årselever) ..........................................
1. Kostelever.......................................................................... 752 79 831
2. Kostelever u. 18 år ........................................................... 373 99 473
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Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205)

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 13,0 13,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 13,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 13,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Opførelse af takster for 20.51.11., jf. BV. 3.3.2 ........ - - -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende produktionsskoler:

Anmærkningsteksten på § 20.51.11. Produktionsskoler justeres således, at følgende tilføjes den
eksisterende anmærkningstekst, jf. BV. 3.3.2:

Takstkatalog for 2021 
For 2021 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt .............................................................................. - 13,0 13,0
1.1. Ikke-aktiverede ................................................................................... - 1,4 1,4
1.2. Deltagere i kombinationsforløb ......................................................... - - -
1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. - 0,1 0,1
1.4 Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ - - -
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. - 2,4 2,4
1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ - - -
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... - - -
2. Bygningstilskud i alt ........................................................................ - - -
3. Igangsættelsestilskud til udslusning............................................... - - -
4. Tilskud vedrørende 2019- og 2020-aktivitet ................................. - 9,0 9,0
I alt ............................................................................................................. - 13,0 13,0

B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ................................................................................... - 16 16
1.2. Deltagere i kombinationsforløb ......................................................... - - -
1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. - 6 6
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ - - -
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. - 147 147
1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ - - -
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... - - -
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)............................................ - - -
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10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.
Der ydes tillige tillægstaxameter for elever, der deltager i kombinationsforløb, som indeholder

elementer af grundforløb til tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Ved produktionsskole-
forløb på mere end tre måneder skal der, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018 om erhvervsuddan-
nelser og LBK nr. 97 af 26. januar 2017 med senere ændringer om produktionsskoler, indgå
meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Der ydes tillægstaxameter
til deltagelse i mellem to og fem ugers kombinationsforløb pr. elev.

Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte EGU-
forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt EGU-forløb samt pr. elev, der gen-
nemfører et EGU-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kan kun
ydes tilskud, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger EGU-forløbet
på kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev på pro-
duktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af EGU-forløb for unge under
30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forudsætning for
umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Af bevillingen ydes endvidere udslusningstilskud. Udbetalingen af udslusningstilskuddet sker
på baggrund af taksten for det finansår, hvor elevens udslusning kan dokumenteres.

20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1, 120 og 227) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4,3 -3,7 0,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -3,7 -

Produktionsskoleforløb
Tilskudstype Takst

Taxametertilskud til drift 89.680
Deltagere i kombinationsforløb 55.990
Udslusningstilskud 9.340
Vejledningstilskud (kr. pr. påbegyndt og pr. gennemført EGU-forløb) 16.620
Bygningstaxametertilskud 7.650
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kombineret ungdomsuddannelse:

20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200)

20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 230 og 299) (Selvej-
ebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.172,6 -159,2 1.013,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -159,2 -

2. Aktstykker  
Midler afsat til statsligt finansierede forlængelser
for 281 årselever, jf. akt. 294 af 17. juni 2021 .......... - 25,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -184,8 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende forberedende grunduddannelse:

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Driftstilskud i alt .............................................................................. 4,3 -3,7 0,6
Heraf udbetalt driftstilskud i 2021 vedr. 2020 - 0,4 0,4

B. Aktivitet (årselever)
Aktivitet i alt..................................................................................... 41 -39 2

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt .............................................................................. 1.172,6 -184,8 987,8
1.1. Ordinære forløb.................................................................................. 1.051,5 -112,0 939,5
1.2. Udslusning .......................................................................................... 99,4 -71,3 28,1
1.3. Afsøgningsforløb ................................................................................ 5,5 -1,6 3,9
1.4 Kombinationsforløb ........................................................................... 6,7 -2,3 4,4
1.5. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU-forløb)................................... 9,5 2,4 11,9
2. Statsligt finansierede forlængelser ................................................. - 25,6 25,6
I alt ............................................................................................................. 1.172,6 -159,2 1.013,4

B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ordinære forløb.................................................................................. 12.500 -1.051 11.449
1.2. Udslusning .......................................................................................... 6.250 -4.345 1.905
1.3. Afsøgningsforløb ................................................................................ 60 -17 43
1.4. Kombinationsforløb ........................................................................... 160 -54 106
1.5. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU-forløb)................................... 600 151 751
2. Statsligt finansierede forlængelser ................................................. - 281 281
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20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (tekstanm. 217) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 216,9 -1,0 215,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,7 -

20.55.03. Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse (tekstanm. 299) (Lov-
bunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 650,3 15,2 665,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,2 -

2. Aktstykker  
Midler afsat til statsligt finansierede forlængelser
for 281 årselever, jf. akt. 294 af 17. juni 2021 .......... - 15,2 -

20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 160,5 1,3 161,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til forsøgsordning med højskoleophold
for EGU-elever, jf. akt. 285 af 17. juni 2021 ............ - 1,3 -
Udmøntning af tilpasningsmidler til FGU efter antal
skoler og aktivitet fremfor ansøgningsrunde, jf. akt.
33 af 11. november 2021 ............................................ - - -
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Voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4 og 205)

20.71. Frie fagskoler

20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 93,0 6,7 99,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 6,7 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende frie fagskoler:
B TB B+TB

A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ..........................................................................................  22,4 2,4 24,8
1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 14,1 1,6 15,7
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 7,4 0,9 8,3
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 0,0 0,0 0,0
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 0,8 0,0 0,8
2. Supplerende tilskud i alt ............................................................................. 18,7 2,2 20,9
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 13,6 1,1 14,7
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 5,1 1,1 6,2
3. Bygningstilskud ............................................................................................ 5,9 0,5 6,4
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud ................................................................... 1,0 0 1,0
3.2 Bygningstaxameter ......................................................................................... 4,9 0,5 5,4
4. Tilskud til specialundervisning mv. ........................................................... 20,2 -0,1 20,1
5. Tilskud til inklusion ..................................................................................... 11,6 0,0 11,6
5.1 Tilskud til specialundervisning...................................................................... - - -
5.2 Tilskud til inklusion ....................................................................................... 11,6 0,0 11,6
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 7,8 0,8 8,6
7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 6,4 0,9 7,3
I alt........................................................................................................................ 93,0 6,7 99,7

B. Aktiviteter (årselever)
1. Driftstilskud i alt ..........................................................................................
1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 605 69 674
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 605 69 674
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 0 1 1
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 74 2 76
2. Supplerende tilskud i alt .............................................................................
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 431 33 464
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 167 35 202
3. Bygningstilskud ............................................................................................
3.2 Bygningstaxameter ......................................................................................... 605 69 674
4. Tilskud til specialundervisning mv. ........................................................... 251 0 251
5. Tilskud til inklusion ..................................................................................... 217 0 217
5.1 Tilskud til specialundervisning...................................................................... - - -
5.2 Tilskud til inklusion ....................................................................................... 217 0 217
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 322 19 341
7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 350 39 389
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20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171, 213, 230 og
245) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 831,1 59,5 890,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 59,5 -

2. Aktstykker  
AMU-hjælpepakke, jf. akt. 67 af 2. december 2021 .. - 226,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -166,5 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser mv.:

 

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168,
171, 213 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4,4 -1,4 3,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,4 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -1,4 -

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
10. Undervisningstilskud ............................................................................................ 557,0 -111,6 445,4
20. Fællesudgiftstilskud .............................................................................................. 182,3 -36,5 145,8
30. Bygningstilskud .................................................................................................... 91,8 -18,4 73,4
40. Tilskud i forbindelse med COVID-19 - 226,0 226,0
I alt .......................................................................................................................... 831,1 59,5 890,6

B. Aktivitet (årselever)
It-fag ........................................................................................................................
Sprogfag ...................................................................................................................
Almene fag ..............................................................................................................
Organisatoriske fag ..................................................................................................
Teknisk-faglige og merk. fag ..................................................................................
Individuel kompetencevurd. .....................................................................................
SOSU- og pædagogiske fag ....................................................................................
EUD+ .......................................................................................................................
I alt ..........................................................................................................................

70 -22 48
- - -

33 -10 23
439 -135 304

4.369 -1.347 3.022
14 -4 10

661 -204 457
22 -7 15

5.608 -1.729 3.879
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE:

20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16,7 -0,1 16,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
ifm. evaluering af nationale strategisk indsats for
digitalisering af VEU ................................................... - -0,1 -

20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14,5 -10,3 4,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,3 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel til § 20.72.11. som følge af udvidelsen
af igu-målgruppen pr. 1. maj 2021, jf. lov nr. 202
af 22. april 2021 om ændring af lov om integra-

 tionsgrunduddannelsen ................................................. - 4,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -14,5 -

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ............................................................................................ 3,5 -1,1 2,4
2. Fællesudgiftstilskud .............................................................................................. 0,2 -0,1 0,1
3. Bygningstilskud .................................................................................................... 0,6 -0,2 0,4
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... 0,1 - 0,1
I alt .......................................................................................................................... 4,4 -1,4 3,0

B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag .........................................................................................................
Deltidsuddannelser ..................................................................................................
SOSU .......................................................................................................................
PAU .........................................................................................................................
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling ...................................................
I alt ..........................................................................................................................

37 -12 25
16 -5 11
1 - 1
- - -

39 -13 26
93 -30 63
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende integrationsgrunduddannelsen:

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 213 og 230) (Selvej-
ebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.655,6 -94,1 1.561,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -94,1 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel til § 20.75.05. Adgangskurser til udvalg-
te erhvervsakademi- og professionsbacheloruddan-
nelser, jf. lov nr. 363 af 9. marts 2021 om ændring
af lov om erhvervsakademiuddannelser mv. .............. - -4,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -89,8 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almene voksenuddannelser:

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud .......................................................................... 10,7 -7,6 3,1
2. Fællesudgiftstilskud. .......................................................................... 2,1 -1,4 0,7
3. Bygningstilskud .................................................................................. 1,7 -1,3 0,4
Tilskud i alt.............................................................................................. 14,5 -10,3 4,2

B. Aktivitet (årselever)
AMU ................................................................................................... 99 -70 29
FVU .................................................................................................... 5 -4 1
avu ...................................................................................................... 2 -1 1
Hf-enkeltfag ....................................................................................... 0 0 0
I alt..................................................................................................... 106 -75 31

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 820,6 -34,0 786,6
2. Avu ....................................................................................................................... 430,3 -24,5 405,8
3. FVU ...................................................................................................................... 275,7 -20,2 255,5
4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 113,5 -11,1 102,4
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... 15,5 0 15,5
6. Mindreaktivitet på hf-enkeltfag sfa. oprettelse af § 20.75.05 Adgangskurser for

erhvervsuddannede ............................................................................................... - -4,3 -4,3
I alt .......................................................................................................................... 1.655,6 -94,1 1.561,5
B. Antal årselever
1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 10.888 -476 10.412
2. Avu ....................................................................................................................... 5.476 -379 5.097
3. FVU ...................................................................................................................... 2.748 -232 2.516
4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 411 -39 372
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... - - -
I alt .......................................................................................................................... 19.523 -1.126 18.397
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20.75. Enkeltfag mv.

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1, 171 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,7 0,1 0,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende hhx- og htx-enkeltfag:

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 62,2 -2,1 60,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -2,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangskurser:

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Hhx- og htx-enkeltfag ........................................ 0,7 0,1 0,8
B. Aktivitet
Hhx- og htx-enkeltfag ......................................... 41 6 47

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Adgangskurser .................................................... 62,2 -2,1 60,1
B. Aktivitet (antal)
Adgangskurser ..................................................... 890 -28 862
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20.75.05. Adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi- og professionsbachelorud-
dannelser (Selvejebev.)

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

1. Ny lovgivning  
Overførsel fra § 20.74.02. Almene voksenuddannel-
ser, jf. lov nr. 363 af 9. marts 2021 om ændring af
lov om erhvervsakademiuddannelser og profes-
sionsbacheloruddannelser mv. ..................................... - 4,3 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangskurser til udvalgte erhvervsakademi- og pro-
fessionsbacheloruddannelser:

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 164,2 -29,0 135,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -29,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -29,0 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende pædagogikum ved gymnasiale uddannelser:

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Adgangskurser .................................................... 0,0 4,3 4,3
 
B. Aktivitet (antal)
Adgangskurser ..................................................... 0 67 67

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ny pædagogikumordning................................................................ 164,2 -29,0 135,2
1.a. Pædagogikum ..................................................................................... 148,6 -26,3 122,3
1.b. Tilskud til kursusudbydere ................................................................ 15,6 -2,7 12,9
 
B. Aktivitet (antal årskandidater/STÅ)
1. Ny pædagogikumordning................................................................
1.a. Pædagogikum ..................................................................................... 508 -90 418
1.b. Kurser i teoretisk pæd ....................................................................... 169 -29 140
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20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.
200)

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217)
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 116,2 -0,6 115,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -
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Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.
1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 171,9 -16,8 155,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -16,8 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitets-
skøn, jf. tekstanmærkning 1 ........................................ - -16,8 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan-
nelser:

20.84. International virksomhed

20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 10,8 1,5 12,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,5 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af initiativerne i regeringens Hand-
lingsplan for FN's Verdensmål, jf. akt. 346 af 2.
september 2021 ............................................................ - 0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Introduktionskurser ................................................................................. 84,1 -18,2 65,9
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 36,6 2,9 39,5
Brobygning til tekniske EUD................................................................. 51,2 -1,5 49,7
Tilskud i alt .......................................................................................... 171,9 -16,8 155,1

B. Aktivitet i alt (årselever) ................................................................. 2.822 -296 2.526
Introduktionskurser ................................................................................. 1.500 -326 1.174
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 638 50 688
Brobygning til tekniske EUD................................................................. 684 -20 664
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Overførsel fra § 20.98.41. Tilskud til deltagere på
intensivt danskkursus til at øge bevillingen til rejse-
puljen ifm. ophør af Intensivt danskkursus (Turbo-
dansk), jf. BV. 3.3.2 .................................................... - 1,0 -

20.85. Ejendomsadministration

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
201 og 202) (Anlægsbev.)

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

9. Andre bevillingsforslag  
Afholdelse af udgifter til udlagt husleje for HF &
VUC Fyn, jf. BV. 3.3.2 ............................................... - - -

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 820,5 820,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 820,5 -

2. Aktstykker  
Reduceret forældre- og deltagerbetaling, jf. akt. 158
af 11. februar 2021 ...................................................... - 240,0 -
Pulje til kompensation for udmeldte elever, jf. akt.
158 af 11. februar 2021 ............................................... - 9,3 -
Reduceret forældre- og deltagerbetaling, jf. akt. 181
af 18. marts 2021 ......................................................... - 50,0 -
Særtilskud til elevråd, jf. akt. 180 af 25. marts 2021 - 5,1 -
Særtilskud til fagligt løft frem mod sommeren
2021, jf. akt. 180 af 25. marts 2021 ........................... - 276,4 -
Tilskud til udvalgte frivillige organisationer mv., jf.
akt. 223 af 29. april 2021 ............................................ - 10,0 -
Særtilskud til fagligt løft på gymnasiale Fuldtidsud-
dannelser, jf. akt. 294 af 17. juni 2021 ...................... - 15,0 -
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Særtilskud til fagligt løft og styrket trivsel på fri-
og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, jf. akt.
294 af 17. juni 2021 .................................................... - 24,0 -
Tilskud til udvalgte frivillige organisationer mv., jf.
akt. 298 af 17. juni 2021 ............................................. - 10,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilskud til ekstraordinære rengøringsudgifter 1.
kvt., jf. akt. 141 af 28. januar 2021 ............................ - 45,0 -
Tilskud til ekstraordinære rengøringsudgifter 2.
kvt., jf. akt. 193 af 25. marts 2021 ............................. - 45,0 -
Kompensation for COVID-19-tests, jf. akt. 209 af
15. april 2021 ............................................................... - 80,0 -
Tilskud til ekstraordinære rengøringsudgifter 3.
kvt., jf. akt. 284 af 17. juni 2021 ................................ - 45,0 -
Særtilskud til trivselsfremmende aktiviteter på fri-
og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, jf. akt.
339 af 26. august 2021 ................................................ - 9,0 -
Kompensation for COVID 19-tests, jf. akt. 22 af
28. oktober 2021 .......................................................... - 1,1 -
Tilskud til ekstraordinære rengøringsudgifter 4.
kvt., jf. akt. 13 af 14. oktober 2021 ............................ - 17,3 -
Regulering af tilskud til ekstraordinære rengørings-
udgifter 4. kvt., tildelt jf. akt. 13 af 14. oktober

 2021 .............................................................................. - -3,3 -
Regulering af kompensation for COVID 19-tests,
tildelt jf. akt. 22 af 28. oktober 2021 ......................... - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Regulering af tilskud til reduceret forældre- og del-
tagerbetaling, tildelt jf. akt. 158 af 11. februar 2021 . - -55,2 -
Regulering af tilskud til udvalgte frivillige organi-
sationer mv., tildelt jf. akt. 298 af 17. juni 2021 ....... - -2,6 -
Overførsel indenfor § 20.86.08. til finansiering af
udbetalt tilskud til efterskole, jf. BV. 3.3.2 ................ - - -
Regulering af særtilskud til fagligt løft frem mod
sommeren 2021, tildelt jf. akt. 180 af 25. marts

 2021 .............................................................................. - -0,1 -

20.87. Prøver og eksamen mv.

20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 68,4 -1,8 66,6
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 68,5 -1,8 66,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
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Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
vedr. Rasch-analyser til de nationale test ................... - -1,8 -

20.89. Forsøg og udvikling mv.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 64,9 -129,3 -64,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -129,3 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel til § 20.48.31.10 Særtilskud til gymnasi-
er omfattet af midlertidigt stop for optag, jf. lov nr.
2532 af 22. december 2021 om midlertidigt stop

 mv. ................................................................................ - -86,6 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra 20.11.79.81. Reserve til udmøntning
af initiativer sfa. trepartsaftale fra november 2020
til udvikling af kursus målrettet gæstelærere/deltids-
ansatte, jf. akt. 266 af 10. juni 2021 ........................... - 1,0 -
Overførsel fra § 20.89.04. Satspuljeinitiativer til fi-
nansiering af pulje til rådgivning og kapacitetsud-
bygning for elever med handicap, jf. akt. 295 af 17.
juni 2021 ...................................................................... - 3,2 -
Overførsel til § 20.55.10.80. Forsøgsordning med
statslig finansiering af elevbetaling ifm. EGU-ele-
vers højskoleophold til finansiering af forsøgsord-
ning, jf. akt. 285 af 17. juni 2021 ............................... - -1,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Finansiering af indkøb af serviceydelser hos private
leverandører i relation til uddannelsesinstitutioner-
nes gennemførelse af COVID-19-tests ved selvpod-
ning, jf. akt. 22 af 28. oktober 2021 ........................... - 6,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af initiativet 'Højere sikkerhed for
børn, når de ska have Unilogin' .................................. - -1,5 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af justeret EMU .................................. - -2,5 -
Overførsel til § 20.29.11.30 Ressourcecenter for
folkeskolen sfa. annulleret initiativ i Naturviden-

 skabsstrategien ............................................................. - -1,3 -
Overførsel til § 20.29.11.30. Ressourcecenter for
folkeskolen til finansiering af tillæg til evaluering
af inklusion og specialpædagogisk bistand ................. - -1,5 -
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Overførsel til § 20.89.03.20. Dirftslignende tilskud
til foreninger og organisationer med tilsagnsordning
ifm. øget tilskud til elevorganisationer til styrket
ung-til-ung-vejledning ifm. Covid-19. ........................ - -0,2 -
Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet ifm. vedligeholdelsen af aldrigme-

 re.dk. ............................................................................. - -0,3 -
Overførsel fra § 20.89.03. Driftslignende tilskud
mv. til foreninger og organisationer mv. ifm.. ud-
møntning af midler afsat til Auschwitz-dagen ........... - 2,3 -
Overførsel fra § 20.89.03.25. Særskilte aktiviteter
med uddannelsesmæssige formål mv. til finansi-
ering af to ansøgningspuljer til understøttelse af un-
dervisningen og undervisningsmiljøet på FGU .......... - 0,9 -
Overførsel til § 20.11.01. Departementet ifm. finan-
siering af trivselsråd .................................................... - -0,2 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læ-
ring til AMU-prøvesystem .......................................... - -5,0 -
Overførsel til § 20.89.02. Internationale undersøgel-
ser til finansiering af TALIS-undersøgelsen ............... - -0,3 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af survey ifm Trivselsrådet ................ - -0,1 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af systemunderstøttelse ifm. elevfor-
delingsaftale på det gymnasiale område ..................... - -10,0 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
ifm, indsamling og opgørelse af fravær for elever
på gymnasiale uddannelser .......................................... - -1,7 -
Overførsel fra § 20.89.03.25. særskilte aktiviteter
med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagn-
gsordning ifm. pulje til FGU-institutionernes udvik-
ling af ordblindevenlige udd. miljøer ......................... - 1,8 -
Overførsel til § 20.11.01. Departementet til finansi-
ering af administrationsudgifter ifm. elevfordelings-
aftale på det gymnasiale område ................................. - -0,8 -
Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet til finansiering af administrations-
udgifter ifm. elevfordelingsaftale på det gymnasiale

 område .......................................................................... - -0,7 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af øget vejledning og styrket infor-
mation til unge og forældre om uddannelsesvalg
ifm. Covid-19 ............................................................... - -2,4 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af TALIS-undersøgelsen ..................... - -0,1 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet til finansiering af CØSA (De ud-
dannelses- og tilskudsadministrative systemer) .......... - -6,2 -
Overførsel til § 20.89.05. Statens selvforsikring til
finansiering af brandskade på Kjærgård Landbrugs-

 skole ............................................................................. - -12,8 -
Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet til TALIS-undersøgelsen .................. - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 15.75.68. De Grønlandske Huse
ifm. nedlukning af ordningen Intensivt Danskkur-
sus, jf. BV. 3.3.2 .......................................................... - -2,0 -
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Overførsel fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet til finansiering af to ansøgnings-
puljer til understøttelse af undervisningen og under-
visningsmiljøet på FGU, jf. BV. 3.3.2 ........................ - 2,1 -
Overførsel til § 24.11.01. Departementet til nyt
tværministerielt projekt om udvikling af undervis-
ningsforløb i grundskolen om nye klimabaserede
kostråd, jf. BV. 3.3.2 ................................................... - -4,6 -
Overførsel til § 20.11.79. til udmøntning af negativ
budgetregulering på underkonto 10 ............................ - -4,2 -

20.89.02. Internationale undersøgelser (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 21,1 0,3 21,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 4,6 - 4,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til finansiering af TALIS 2024 ............... - 0,3 -

20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm.
3, 144 og 232) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 144,5 -51,9 92,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -51,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19 til finansiering af
skolernes forårsmotionsdag 2021, jf. akt. 2 af 7. ok-
tober 2021 .................................................................... - 0,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. ifm. øget tilskud til elevorganisationer
til styrket ung-til-ung-vejledning ifm. Covid-19 ........ - 0,2 -
Overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. ifm. udmøntning af midler afsat til

 Auschwitz-dagen .......................................................... - -2,3 -
Overførsel til § 20.89.01.59. Forsøg og udvikling
mv. ifm.andre ungdomsuddannelser til finansiering
af to ansøgningspuljer til understøttelse af undervis-
ningen og undervisningsmiljøet på FGU .................... - -0,9 -
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Overførsel til § 20.89.01.59. forsøg og udvikling
mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser
med tilsagnsordning ifm. pulje til FGU-institutio-
nernes udvikling af ordblindevenlige udd. miljøer ..... - -1,8 -
Overførsel til § 20.89.05. Statens selvforsikring til
finansiering af brandskade på Kjærgård Landbrugs-

 skole ............................................................................. - -10,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Bevillingsmæssig hjemmel til udmøntning af Ørne-
prisen, jf. BV. 3.3.2 ..................................................... - - -
Overførsel til § 20.48.02.20. Udkantstilskud til
dækning af negativ beholdning, jf. BV. 3.3.2 ............ - -4,9 -
Overførsel til § 20.11.79.43 til nulstilling af negativ
budgetregulering vedr. udkantstilskud ........................ - -26,5 -
Overførsel til § 20.11.79.84. til nulstilling af nega-
tiv budgetregulering vedr. specialpædagogisk støtte

 mv. ................................................................................ - -6,4 -

20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 8,7 -6,5 2,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -6,5 -

2. Aktstykker  
Hjemmel til udmøntning af et tilskud på 1,5 mio.
kr. til GladFondens flexuddannelse i 2021, jf. akt.
245 af 27. maj 2021 .................................................... - - -
Overførsel til § 20.48.02.30. Særlig forløb for ele-
ver med nedsat psykisk funktionsevne til oprettelse
af en ekstra midlertidig ASF-klasse på 2-årig hf, jf.
akt. 295 af 17. juni 2021 ............................................. - -0,4 -
Hjemmel til afholdelse af udgift på 1 mio. kr. i
2021 til Evaluering af ASF-klasser og klasser for
elever med andre diagnoser på gymnasier, jf. akt.
295 af 17. juni 2021 .................................................... - - -
Overførsel til § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. til finansiering af pulje til rådgivning og
kapacitetsudbygning for elever med handicap, jf.
akt. 295 af 17. juni 2021 ............................................. - -3,2 -
Overførsel til § 20.11.44. Dansk Center for Under-
visningsmiljø ifm. Aftale om en samlet indsats for
elever og studerende med handicap, jf. akt. 295 af
17. juni 2021 ................................................................ - -2,9 -
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20.89.05. Statens selvforsikringsordning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 26,7 22,8 49,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 22,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.89.03. Driftslignende tilskud
mv. til foreninger og organisationer mv. til finansi-
ering af brandskade på Kjærgård Landbrugsskole ..... - 10,0 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøg- og udviklingsar-
bejde mv. til finansiering af brandskade på Kjær-
gård Landbrugsskole .................................................... - 12,8 -

20.89.08. Pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering (tekstanm. 111 og 144)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 - 100,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

2. Aktstykker  
Udmøntning af aftale om udmøntning af pulje til
grøn efteruddannelse og opkvalificering, jf. akt. 48
af 25. november 2021 .................................................. - - -
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Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.93. Støtteordninger for voksne

20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 49,6 0,3 49,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 20.11.78. Budgetreguleringer ved-
rørende delloft for indkomstoverførsler, jf. BV.

 3.3.2 .............................................................................. - 0,3 -

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 288,9 -38,6 250,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -38,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 20.11.79.84. Negativ budgetregule-
ring vedr. specialpædagogisk støtte mv. til nulstil-
ling af negativ budgetregulering ................................. - -38,6 -

20.98.41. Tilskud til deltagere på intensivt danskkursus (tekstanm. 226) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 -1,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 20.84.21.50. Tilskud til initiativer
til fremme af kendskab til rigsfællesskabet til at
øge bevillingen til rejsepuljen ifm. ophør af inten-
sivt danskkursus (Turbodansk), jf. BV. 3.3.2 ............. - -1,0 -
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20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.130,8 32,0 1.162,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 32,0 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregu-
leringer sfa. udmøntning af pulje til flere elever på
ordblindeefterskoler jf. lov nr. 201 af 3. juni 2021
om ændring af lov om efterskoler .............................. - 1,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 30,3 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende elevstøtte:

Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev. I tabellen er ugeelever omregnet til årselever, som udgør 40 uger. Individuel
supplerende elevstøtte ydes pr. årselev i de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen.

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ............................................................................................ 1.097,7 31,0 1.128,7
2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 33,1 -0,7 32,4
3. Individuel supplerende elevstøtte til ordblindeefterskoler 1,7 1,7
I alt ............................................................................................................. 1.130,8 32,0 1.162,8

B. Aktivitet (årselever)
1. Elevstøtte ............................................................................................ 29.430 1.498 30.928
2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 8.687 -182 8.505
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er optaget med ændret affattelse i henhold til akt. 7 af 7. oktober 2021,

der justere den forhøjede lønrefusionssats til arbejdsgivere, som er fastsat i stk. 11, i tekstan-
mærkning nr. 102 ad 20.31.11 og 20.31.13. på finansloven for 2021.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at sikre administrationen af lønrefusionens
udbetaling i 2021. Justeringen følger af, at den afrundede forhøjelse på 7 pct. af lønrefusionssat-
sen til arbejdsgiverne fastsat på finansloven for 2021, ikke uden betydelige og omkostningsfulde
systemtekniske ændringer kan implementeres i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags administra-
tive systemer.

Med justeringen forhøjes satserne med 7,0112 pct., idet alle satserne dermed som minimum
rammer de finanslovsfastsatte satser. Justeringen vedrører ordinære uddannelsesaftaler, kombina-
tionsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny-mesterlæreaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 296.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 266 af 10. juni 2021.
Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

kan udbetale op til 5,0 mio. kr. til tiltag, der understøtter rekruttering og fastholdelse af elever
på 18 år eller derover på erhvervsuddannelserne.

Midlerne administreres som en ansøgningspulje af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Ud-
gifter til administration og udvikling afholdes inden for den afsatte ramme på 5,0 mio. kr.

Med tekstanmærkningen gives hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan kræve
tilbagebetaling af udbetalte tilskud, som ikke er anvendt i overensstemmelse med de betingelser
de blev tildelt under. Tilbagebetalte tilskud videreføres til udmøntning i det efterfølgende finansår.
Der gives desuden hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere
regler for midlerne.

Alle udgifter til tilskuddet afholdes af AUB-bidraget efter § 18 stk. 1 i lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag, og medfører derfor ikke udgifter for staten.

Bestemmelsen forventes indarbejdet i materiel lov i 2022. Der forventes fremsat lovforslag
herom i folketingssamlingen 2021/2022.

Ad tekstanmærkning nr. 297.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 270 af 10. juni 2021.
Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

kan udbetale op til 121,0 mio. kr. til faglige udvalg og til institutioner, der udbyder erhvervsud-
dannelse til lærepladsunderstøttende tiltag og til tiltag, der understøtter søgning og kvalitet i er-
hvervsuddannelserne, dog ikke for erhvervsuddannelserne til social- og sundhedshjælper, social-
og sundhedsassistent og pædagogisk assistent

Midlerne fordeles mellem de faglige udvalg ud fra det gennemsnitlige antal elever på er-
hvervsuddannelserne under de enkelte udvalg i de seneste tre tilgængelige regnskabsår. Udgifter
til administration og udvikling i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag afholdes inden for den af-
satte ramme på 121,0 mio. kr.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indhenter til brug for afgørelsen om tilskud begrundede
indstillinger fra de enkelte faglige udvalg.
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Med tekstanmærkningen gives hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan ind-
hente begrundede indstillinger fra de enkelte faglige udvalg for tildeling af midler og træffe af-
gørelse i overensstemmelse med det faglige udvalgs indstilling, medmindre indstillingen

1) falder uden for formålet,
2) overskrider det beløb, der højst kan udbetales tilskud for,
3) ikke opfylder de regler, som bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har fastsat
4) ikke har det foreskrevne indhold,
5) hviler på usaglige hensyn eller på anden måde strider mod gældende ret

I kalenderåret efter tilskuddets udbetaling indsender de faglige udvalg og de institutioner, som
har modtaget tilskud

1) et projektregnskab og en ledsagende revisorerklæring om anvendelse af tilskudsmidlerne,
inklusive en opgørelse af uforbrugte midler, og

2) en afrapportering om de iværksatte projekter og evt. effekter heraf.
Med tekstanmærkningen gives hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan kræve

tilbagebetaling af udbetalte tilskud, som ikke er anvendt i overensstemmelse med de betingelser
de blev tildelt under. Tilbagebetalte tilskud videreføres til udmøntning i det efterfølgende finansår.
Der gives desuden hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere
regler for midlerne.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal udarbejde en afrapportering over
fordeling og anvendelse af tilskud, som efterfølgende offentliggøres.

Alle udgifter til tilskuddet afholdes af AUB-bidraget efter § 18 stk. 1 i lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag, og medfører derfor ikke udgifter for staten.

Bestemmelsen forventes indarbejdet i materiel lov i 2022. Der forventes fremsat lovforslag
herom i folketingssamlingen 2021/2022.

Ad tekstanmærkning nr. 298.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 270 af 10. juni 2021.
Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

kan disponere op til 20,0 mio. kr. til et driftstilskud til de faglige udvalg til løsning af udvalgenes
opgaver.

Midlerne fordeles mellem de faglige udvalg ud fra det gennemsnitlige antal elever på er-
hvervsuddannelserne under de enkelte udvalg i de seneste tre tilgængelige regnskabsår. Der gives
desuden hjemmel til, at bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere
regler for midlerne.

Alle udgifter til tilskuddet, herunder udgifter til administration og udvikling i Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag, afholdes af AUB-bidraget efter § 18 stk. 1 i lov om Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesbidrag, og medfører derfor ikke udgifter for staten.

Bestemmelsen forventes indarbejdet i materiel lov i 2022. Der forventes fremsat lovforslag
herom i folketingssamlingen 2021/2022.

Ad tekstanmærkning nr. 299.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 294 af 11. juni 2021.
Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til et fuld statsligt tilskud til institutioner for for-

beredende grunduddannelse og de nærmere vilkår herfor, når der sker uddannelsesforlængelser
efter § 9, stk. 1, i lov om forberedende grunduddannelse, som følge af, at eleven ikke kan nå
målene i uddannelsesplanen pga. nedlukning som følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen udgør ikke hjemlen til at træffe afgørelse om uddannelsesforlængelse,
idet disse træffes i medfør af § 9, stk. 1, i lov om forberedende grududdannelse. Tekstanmærk-
ningen ændrer alene finansiering af uddannelsesforlængelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 300.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 1 af 7. oktober 2021.
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Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
kan disponere op til 7,5 mio. kr. til et tilskud til drift af et Center for viden om erhvervsuddan-
nelserne.

Midlerne administreres som et driftstilskud af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Udgifter
til administration og udvikling afholdes inden for den afsatte ramme på 7,5 mio. kr.

Formålet med videnscentret er at etablere et stærkt vidensmiljø for ny viden og udvikling på
erhvervsuddannelsesområdet. Videnscentret etableres som et konsortium mellem flere relevante
forsknings- og vidensmiljøer. Inden for konsortiet udpeges en værtsinstitution med et etableret
forskningsmiljø inden for erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsforhold, f.eks. et universitet el-
ler en professionshøjskole. AUB gennemfører en ansøgningsrunde mhp. at udpege det konsorti-
um, der varetager opgaven som videnscenter

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bestyrelse og konsortiet indgår en resultataftale om vi-
denscentret, som bl.a. fastlægger centrets formål og opgaver, mål og succeskriterier for videns-
centret, samt krav til afrapportering om centrets virke i perioden 2021-2024.

Alle udgifter til tilskuddet afholdes af AUB-bidraget efter § 18 stk. 1 i lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag, og medfører derfor ikke udgifter for staten.

Bestemmelsen forventes indarbejdet i materiel lov i 2022. Der forventes fremsat lovforslag
herom i folketingssamlingen 2021/2022.

Ad tekstanmærkning nr. 301.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 7 af 7. oktober 2021.
Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

anvender 18 mio. kr. i 2021 til tilskud vedrørende kommunernes lønudgifter til elever på 25 år
eller ældre på social-og sundhedsassistentuddannelsen i overgangsperioden fra grund- til hoved-
forløb. Kommuner, der indgår uddannelsesaftaler med elever på 25 år eller derover på social- og
sundhedsassistentuddannelsen er omfattet af ordningen. Tilskudsbeløbet pr. elev udbetales med
to satser:

En sats for elever, der berettiger kommunen til almindelig lønrefusion, på 2.890 kr. pr. uge.
En sats for elever, der berettiger kommunen til lønrefusion for voksenelev, på 5.300 kr. pr.

uge.
For hver elev, der opfylder kriterierne som fastsat ved tekstanmærkningen, udbetales et tilskud

til kommunerne svarende til en af de ovenfor anførte ugesatser ganget med 4,3 svarende til et
konstateret gennemsnit for varigheden af overgangsperioden mellem grund- og hovedforløb på
4,3 uger. Tilskuddet finansieres af AUB, der ligeledes administrerer ordningen, og hvis bestyrelse
får bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler for opgørelse af udbetalingsgrundlaget, ud-
betalingsfrekvens mv. Indtægter og udgifter i AUB budgetteres ikke på finansloven og indgår
således ikke i statsregnskabet. Alle udgifter i AUB inklusive udgifter efter tilføjelsen af tekstan-
mærkningen afholdes af bidraget efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Tiltaget medfører dermed ikke merudgifter for staten i finansåret. Der skønnes at være merud-
gifter for 18 mio. kr. for AUB i 2021, men tilskuddet ydes ikke inden for en fast ramme og kan
således variere i forhold til dette skøn. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at AUB kan fi-
nansiere og administrere kompensationsordningen i 2021.

Bestemmelsen forventes indarbejdet i materiel lov inden udgangen af 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 303.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 6 af 7. oktober 2021.
Med tekstanmærkningen etableres hjemmel til, at der kan udbetales tilskud til private institu-

tioner for gymnasiale uddannelser, der er omfattet af § 68 i lov om de gymnasiale uddannelser
og udbyder den toårige hf-uddannelse, således at aktivitet der er indberettet som merit-aktivitet,
som følge af merit på 11. og 12. skoleår, opnået for aktivitet på 10. skoleår, udløser et taxame-
tertilskud svarende til ordinær aktivitet.
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Dermed sikres det, at Steinerskolerne modtager fuldt taxametertilskud uden fradrag svarende
til omfanget af den aktivitet i 10. skoleår for de enkelte elever, der er givet merit for hvormed
undervisningen på 11. og 12. skoleår reduceres.

Bestemmelsen forventes indarbejdet i materiel lov, men det er endnu ikke afklaret, hvornår
dette kan ske.
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§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 976,4 1.013,1 36,7
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 9,0 9,0 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... -0,1 -0,1 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 620,5 27,0
21.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 620,5 27,0

Skabende og udøvende virksomhed ....................................................... 66,3 2,1
21.21. Kunstneriske formål ........................................................................ -1,6 -2,0
21.22. Musik ............................................................................................... -0,6 -
21.23. Scenekunst ....................................................................................... 68,5 4,1

Bevaring og formidling af kulturarven ................................................. 85,6 3,6
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................ 26,7 -
21.32. Arkiver mv. ..................................................................................... 3,0 -
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. .............. 55,9 3,6

Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ............................................ 0,3 -
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. .......................................................... 0,3 -

Folkeoplysning .......................................................................................... 102,2 -
21.51. Fællesudgifter .................................................................................. 25,8 -
21.57. Folkehøjskoler ................................................................................. 76,4 -

Idræts- og fritidsfaciliteter ...................................................................... 143,2 -
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter .............................................................. 143,2 -

Radio og tv ................................................................................................ 4,0 4,0
21.81. Radio og tv ..................................................................................... 4,0 4,0



604 § 21.

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 147,5 36,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 880,3 -
Kapitalposter ............................................................................................... -5,7 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.022,1 36,7
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -0,8 -0,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 1.021,3 35,9

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 96,1 -

 TB 2,3 -
11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204)

(Driftsbev.) .......................................................................B 295,5 -
 TB 35,5 -

23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) .............................B 75,2 1,4
 TB 8,0 2,0

68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af CO-
VID-19 (tekstanm. 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 238 og 240) ..............................................................B 150,3 -

 TB 670,3 24,2
69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

(tekstanm. 210, 211, 217, 220, 222, 223, 224, 225,
226, 227 og 337) ..............................................................B 553,8 -

 TB 9,1 -
70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) ..B 2,3 -

 TB -0,6 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 106,3 -

 TB -104,9 -

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Kunstneriske formål
05. Talentindsats for unge kunstnere (Reservationsbev.) .....B 6,1 2,0

 TB -2,0 -2,0
06. Tidligere amtslige tilskud (kunsthåndværk)

(Reservationsbev.) ............................................................B 0,8 -
 TB 0,4 -

21.22. Musik
10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.) ........B 20,4 -

 TB -0,6 -
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21.23. Scenekunst
01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) ........B 536,6 -

 TB 44,4 -
11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) ........................B 395,0 21,3

 TB -2,7 3,2
55. Udviklingspulje til scenekunst (Reservationsbev.) .........B 6,1 -

 TB 8,7 0,9
57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) ................B 22,5 -

 TB 13,6 -
58. Refusion af ikke-kommunale indkøberes køb af fore-

stillinger af børne- og ungdomsteater (tekstanm. 239)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 4,5 -

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)

(Reservationsbev.) ............................................................B 102,7 12,9
 TB 25,0 -

13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.) ........................................B 578,9 -
 TB 1,7 -

21.32. Arkiver mv.
01. Rigsarkivet (Driftsbev.) ....................................................B 143,0 -

 TB 3,0 -

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) ..................B 222,8 -

 TB 51,6 -
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187

og 193) (Reservationsbev.) ..............................................B 42,0 0,1
 TB -2,7 -

21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) B 83,0 -
 TB 3,8 -

23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)
(Driftsbev.) .......................................................................B 7,6 -

 TB 0,6 -
37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)

(Reservationsbev.) ............................................................B 41,3 0,3
 TB 3,6 3,6

74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger
(Anlægsbev.) .....................................................................B 1,1 0,1

 TB -0,9 -
78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.) .................B 274,9 130,3

 TB -0,1 -
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Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.) .............B 50,4 -

 TB 1,1 -
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.) ......B 92,1 -

 TB 0,6 -
26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.) ....................B 36,7 -

 TB 0,3 -
27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.) .................B 83,9 -

 TB 0,7 -
28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.) ..................B 46,9 -

 TB 0,4 -
31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 205)

(Driftsbev.) .......................................................................B 82,0 -
 TB 0,8 -

41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.) .................................B 48,0 -
 TB 0,4 -

79. Budgetregulering (Reservationsbev.) ...............................B 5,1 -
 TB -4,0 -

 Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter
01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206, 207,

212 og 219) (Reservationsbev.) .......................................B 91,8 14,2
 TB 25,8 -

21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................B 635,8 -

 TB 76,4 -

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og

207) (Reservationsbev.) ...................................................B 107,3 -
 TB 143,2 -

Radio og tv

21.81. Radio og tv
41. Demokratipulje (Reservationsbev.) ..................................B - -

 TB 4,0 4,0
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 226. ad 21.11.69.
Vedkommende minister bemyndiges til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om

lønkompensation og kompensation for faste omkostninger relateret til COVID-19 til foreninger,
selvejende institutioner og fonde mv., hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere
af institutionens ordinære driftsudgifter, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at
opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, betingelser for kompensation, dokumentation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation,
rentebetaling, regnskab, revision, rapportering, fremlæggelse af revisorerklæring og efterfølgende
kontrol mv.

Nr. 231. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for Pulje til tv-produktioner,

herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier for at opnå tilskud, ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og
renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 232. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til

manglende indtægter som følge af COVID-19 til berørte folkehøjskoler, herunder at fastsætte
bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af
kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kon-
trol.

Nr. 233. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til

manglende indtægter som følge af COVID-19 til folkeoplysende voksenundervisning (aftensko-
ler), Folkeuniversitetet og daghøjskolerne, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at
opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbe-
taling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumen-
tation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 234. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for støtte til lokale ugeaviser på

baggrund af ugeavisernes fald i annonceindtægter som følge af COVID-19, herunder at fastsætte
bestemmelser om kriterier for at opnå støtte, kriterier for anvendelse, ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår for støtte, modtagerkreds, udbetaling af støtte, tilbagebetaling af støtte og renter, doku-
mentation, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 235. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for Pulje til 1000 Nye Fæl-

lesskaber, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier og vilkår for at opnå støtte, fordeling
af puljens midler, beløbsstørrelser, ansøgningsform, tidsfrister, modtagerkreds, udbetaling af
støtte, tilbagebetaling af støtte, dokumentation, regnskab, revision og afrapportering, samt tilsyn
og kontrol.
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Nr. 236. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for Pulje til sikkerhedsmæssige

tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning, Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle - di-
gitale tilbud til borgerne, Pulje til aktiviteter for vækstlagets aktører, Pulje til nye formater for
aktiviteter i det offentlige rum og Pulje til 100 dage med kultur og idræt - National kampagne,
herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå støtte, ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår for støtte, modtagerkreds, udbetaling af støtte, tilbagebetaling af støtte, dokumentation,
regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 238. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for pulje til publikumsfrem-

mende initiativer for institutionstyper med faste attraktioner, pulje til kunstneriske sommerakti-
viteter og pulje til dækning af tilsynsafgift for forlystelsesparker og omrejsende tivolier, herunder
at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå støtte, evt. ansøgningsloft, ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for støtte, udbetaling af støtte, tilbagebetaling af støtte, dokumentation, regnskab,
revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 239. ad 21.23.58.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om refusion for udgifter ved køb

af forestillinger for børn og unge mv. købt af ungdomsuddannelsesinstitutioner, private daginsti-
tutioner og private skoler i en forsøgsordning, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for
at opnå refusion, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for refusion, fastlæggelse af refusionsprocent,
modtagerkreds, udbetaling af refusion, dokumentation, regnskab og rapportering, tilsyn og kon-
trol.

Nr. 240. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskud til dækning af drifts-

underskud hos kulturinstitutioner med faste attraktioner eller tilsvarende, herunder at fastsætte
nærmere bestemmelser om kriterier for at opnå tilskud, ansøgningsform, ansøgningsfrister, tids-
frister, vilkår for tilskud, evt. tilskudsloft, ansøgerform, modtagerkreds, udbetaling af tilskud og
evt. tilbagebetaling af tilskud, dokumentation, afrapportering, herunder krav til regnskab og re-
vision, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 337. ad 21.11.69.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensationsordning for

store velgørende musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs, som følge af, at musikfestivalen
må aflyses, udskydes eller må afvikles i væsentlig ændret form på grund af restriktioner relateret
til COVID-19, herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier for at opnå tilskud, an-
søgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af tilskud og tilbagebeta-
ling af
tilskud og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.



Anmærkninger

§ 21.
Kulturministeriet





§ 21. 611

Indledning

Kulturministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder
nettomerudgifter på i alt 976,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter, heraf udgør 494,8 mio.
kr. ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 (kategori 3). Nettomerudgifter på i alt 9,0
mio. kr. ligger uden for delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for
2021. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende
kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 10.687,6 976,4 11.664,0
 Udgifter ............................................................................ 12.300,5 1.013,1 13.313,6
 Indtægter .......................................................................... 1.612,9 36,7 1.649,6
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 782,8 9,0 791,8
 Udgifter ............................................................................ 922,3 9,0 931,3
 Indtægter .......................................................................... 139,5 - 139,5
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 69,4 1.013,1 36,7
1. Ny lovgivning .............................................................. 0,3 3,0 -
2. Aktstykker .................................................................... 49,5 529,1 36,7
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 16,0 494,8 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -2,4 -2,4 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -2,3 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 76,4 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 6,0 -85,5 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 9,0 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 9,1 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -0,1 -
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Bemærkninger
ad 1. Ny lovgivning

Oversigt over ny lovgivning:

ad 2. Aktstykker
Oversigt over aktstykketransaktioner:

Udgifter Indtægter
§ 21.32.01. Rigsarkivet Lov nr. 2046 af 14. november 2021 om ændring

af lov om social pension (Særlig adgang til op-
lysninger for ansøgere af tidlig pension mv.) 

3,0

I alt 3,0

Udgifter Indtægter
§ 21.11.01. Departementet Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af

COVID-19 på de videregående kunstneriske ud-
dannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021

0,3

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om
genåbning af generelle kompensationsordninger
af 16. december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar
2021

4,7

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Pulje til film- og tv-produktioner og aftale af 5.
november 2020 om fordeling af merlicens, jf. akt.
151 af 4. februar 2021

0,8 0,8

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Administrationen af kompensationsordninger og
puljer i relation til COVID-19, der følger af poli-
tiske aftaler fra 19. marts 2021 om lokale uge-
aviser mv., jf. akt. 211 af 15. april 2021

1,2

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Administration af Aftale om forlængelse af akti-
vitetspulje m.fl. af 19. marts 2021, jf. akt. 218 af
22. april 2021

6,0

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Administration af puljer som følge af Genstarts-
team (overførsel fra 21.11.79.70. Genstartsteam
for kultur- og idrætslivet), jf. akt. 236 af 12. maj
2021

1,2

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Administration af aftale om udmøntning af stimuli
til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og
kommunerne, jf. akt. 293 af 17. juni 2021

0,9

§ 21.11.23. Forskellige tilskud Sangens Hus, jf. udlodningsaktstykke 273 af 10.
juni 2021 2,0 2,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om
genåbning af generelle kompensationsordninger
af 16. december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar
2021

101,8

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Genstartsteam, jf. akt. 236 af 12. maj 2021
36,3

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Udmøntning af aftale om udmøntning af stimuli
til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og
kommunerne, jf. akt. 293 af 17. juni 2021

29,1

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Midlertidig støtteordning til lokale ugeaviser som
følge af COVID-19, jf. akt. 211 af 15. april 2021 38,8

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Pulje til film- og tv-produktioner og aftale af 5.
november 2020 om fordeling af merlicens, jf. akt.
151 af 4. februar 2021

24,2 24,2

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Udmøntning af Aftale om kompensationsordning
til folkehøjskolerne ifm. COVID-19 udvides pulje
til folkehøjskolernes tabte deltagerbetaling, jf. akt.
154 af 28. januar 2021

0,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Etablering af kapacitet og gennemførelse af CO-
VID-19-tests ved selvpodning, jf. akt. 22 af 28.
oktober 2021

0,2



§ 21. 613

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Ekstraordinært driftstilskud til at dække driftsun-
derskud hos kulturinstitutioner med faste attrak-
tioner eller tilsvarende, jf. akt. 21 af 28. oktober
2021

10,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Udmøntning af Aftale om forlængelse af aktivi-
tetspulje m.fl. af 19. marts 2021, jf. akt. 218 af
22. april 2021

194,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Nedskrivning af bevilling, som er overført til §
21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, §
21.33.11. Nationalmuseet og § 21.33.21. Statens
Museum for Kunst, jf. akt. 72 af 9. december
2021

-94,7

§ 21.11.79. Reserve og budget-
regulering

Overførsel Genstart på § 21.11.11. Slots og Kul-
turstyrelsen og § 21.11.68 Pulje- og kompensa-
tionsordninger som følge af COVID-19, jf. akt.
236 af 12. maj 2021

-37,5

§ 21.11.79. Reserve og budget-
regulering

Forsøgsordning for straksrefusion ved køb af fo-
restillinger af børne- og ungdomsteater mv., jf.
akt. 345 af 2. september 2021

-20,0

§ 21.21.05. Den Unge Kunst-
neriske Elite

Talentindsats, jf. akt. 273 af 10. juni 2021 -2,0 -2,0

§ 21.23.01. Det Kgl. Teater og
Kapel

Kompensation som følge af økonomiske tab i ly-
set af COVID-19, jf. akt. 72 af 9. december 2021 39,0

§ 21.23.11. Tilskud til teatre
mv.

Udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater, jf.
akt. 175 af 11. marts 2021 -8,7 -0,9

§ 21.23.11. Tilskud til teatre
mv.

Forsøgsordning for straksrefusion ved køb af fo-
restillinger af børne- og ungdomsteater mv., jf.
akt. 345 af 2. september 2021

1,9

§ 21.23.11. Tilskud til teatre
mv.

Folketeatret, jf. akt. 273 af 10. juni 2021 4,1 4,1

§ 21.23.55. Udviklingspulje til
scenekunst

Udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater, jf.
akt. 175 af 11. marts 8,7 0,9

§ 21.23.57. Børneteater og op-
søgende teater

Forsøgsordning for straksrefusion ved køb af fo-
restillinger af børne- og ungdomsteater mv., jf.
akt. 345 af 2. september 2021

13,6

§ 21.23.58. Refusion af ikke-
kommunale indkøberes køb af
forestillinger af børne- og ung-
domsteater

Forsøgsordning for straksrefusion ved køb af fo-
restillinger af børne- og ungdomsteater mv., jf.
akt. 345 af 2. september 2021 4,5

§ 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek Life science midler, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 0,5
§ 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek Omorganisering af bibliotekssystemer, jf. akt. 139

af 21. januar 2021 1,2

§ 21.33.11. Nationalmuseet Kompensation som følge af økonomiske tab i ly-
set af COVID-19, jf. akt. 72 af 9. december 2021 50,4

§ 21.33.11. Nationalmuseet Overført bevilling, jf. akt. 108 af 16. december
2021 1,2

§ 21.33.21. Statens Museum for
Kunst

Kompensation som følge af økonomiske tab i ly-
set af COVID-19, jf. akt. 72 af 9. december 2021 5,3

§ 21.33.37. Diverse tilskud til
museer mv.

Skibsbevaringsfonden, jf. akt. 273 af 10. juni
2021 3,6 3,6

§ 21.41.09. Kunstakademiets
Billedkunstskoler

Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af
COVID-19 på de videregående kunstneriske ud-
dannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021

0,3

§ 21.41.21. Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium

Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af
COVID-19 på de videregående kunstneriske ud-
dannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021

0,5

§ 21.41.26. Rytmisk Musik-
konservatorium

Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af
COVID-19 på de videregående kunstneriske ud-
dannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021

0,3

§ 21.41.27. Det Jyske Musik-
konservatorium

Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af
COVID-19 på de videregående kunstneriske ud-
dannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021

0,5

§ 21.41.28. Syddansk Musik-
konservatorium

Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af
COVID-19 på de videregående kunstneriske ud-
dannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021

0,3
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ad 3. COVID-19
Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19:

§ 21.41.31. Den Danske Scene-
kunstskole

Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af
COVID-19 på de videregående kunstneriske ud-
dannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021

0,5

§ 21.41.41. Den Danske Film-
skole

Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af
COVID-19 på de videregående kunstneriske ud-
dannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021

0,3

§ 21.51.01. Folkeoplysning mv. Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om
genåbning af generelle kompensationsordninger
af 16. december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar
2021

6,6

§ 21.51.01. Folkeoplysning mv. Udmøntning af Aftale om yderligere forbedringer
af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre er-
hvervsdrivende af 9. februar 2021, jf. akt. 167 af
25. februar 2021

6,6

§ 21.61.10. Forskellige tilskud
til idrætsformål

Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om
genåbning af generelle kompensationsordninger
af 16. december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar
2021

43,4

§ 21.61.10. Forskellige tilskud
til idrætsformål

Udmøntning af Aftale om yderligere forbedringer
af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre er-
hvervsdrivende af 9. februar 2021, jf. akt. 167 af
25. februar 2021

43,4

§ 21.81.41. Demokratipulje Udmøntning af Tillægsaftale til Medieaftale
2015-2018 - fordeling af endeligt opgjort over-
skydende licensprovenu for aftaleperioden, jf. akt.
155 af 4. februar 2021

4,0 4,0

I alt 529,1 36,7

Udgifter Indtægter
§ 21.11.01. Departementet Etablering og gennemførelse af selvpodning, jf.

akt. 226 af 29. april 2021 0,9

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Udmøntning af Aftale om forlængelse af treparts-
aftalen om genindførsel af lønkompensation og
genindførsel af krav om afholdelse af feriedage
mv., jf. akt. 145 af 21. januar 2021

1,8

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Administrationen af kompensationsordninger og
puljer i relation til COVID-19, der følger af poli-
tiske aftaler fra 2020, jf. akt. 146 af 4. februar
2021

25,2

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Administration af Aftale om forlængelse af tre-
partsaftalen om genindførsel af lønkompensation
og genindførsel af krav om afholdelse af feriedage
mv., jf. akt. 164 af 25. februar 2021

1,0

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Nedskrivning af administrationsbidrag til behand-
ling af COVID-19 støtteordninger -13,8

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Administration af Rammeaftale om en sommer-
og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakke,
jf. akt. 307 af 17. juni 2021

7,2

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om
genåbning af generelle kompensationsordninger
af 16. december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar
2021

40,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Forlængelse af Pulje til kompensation for aften-
skoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet samt
Pulje til folkehøjskolernes tabte deltagerbetaling
frem til 21. maj 2021, jf. akt. 241 af 20. maj 2021

57,5

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Kompensationsordning til Pulje for den folkeop-
lysende voksenundervisning (aftenskoler), dag-
højskoler og Folkeuniversitetet i relation til CO-
VID-19, jf. akt. 318 af 24. juni 2021

70,0



§ 21. 615

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Oversigt over overførsel mellem ministerområder under delloftet for driftsudgifter:

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Udmøntning af Rammeaftale om en sommer- og
erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker, jf.
akt. 307 af 17. juni 2021

233,8

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Kompensation til folkehøjskoler for COVID-19-
tests, jf. akt. 209 af 15. april 2021 2,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Etablering af kapacitet og gennemførelse af CO-
VID-19-tests ved selvpodning, jf. akt. 22 af 28.
oktober 2021

0,2

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Udmøntning af Aftale om forlængelse af treparts-
aftalen om genindførsel af lønkompensation og
genindførsel af krav om afholdelse af feriedage
mv., jf. akt. 145 af 21. januar 2021

60,0

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Forlængelse af kompensation fra de generelle
kompensationsordninger som følge af COVID-19
fra den 4. januar 2021 til og med den 7. februar
2021, jf. akt. 149 af 28. januar 2021

9,0

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om gen-
indførsel af lønkompensation og genindførsel af
krav om afholdelse af feriedage mv., jf. akt. 164
af 25. februar 2021

30,0

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Forlængelse af kompensation fra de generelle
lønkompensationsordninger som følge af CO-
VID-19 frem til og med 5. april 2021, jf. akt. 179
af 18. marts 2021

101,9

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Forlængelse af kompensation fra de generelle
kompensationsordninger som følge af COVID-19
frem til og med 30. juni 2021, jf. akt. 215 af 22.
april 2021

142,5

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Forlængelse af kompensation fra de generelle
lønkompensationsordninger som følge af CO-
VID-19 frem til og med 30. juni 2021, jf. akt. 229
af 29. april 2021

78,2

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Udmøntning af Aftale om videreførelse af arran-
gørordningen og nødpulje til store velgørende fe-
stivaler, jf. akt. 302 af 24. juni 2021

30,0

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om
genåbning af generelle kompensationsordninger
af 16. december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar
2021

136,0

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Udmøntning af Rammeaftale om en sommer- og
erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker af
19. maj 2021, jf. akt. 277 af 17. juni 2021

45,0

§ 21.11.69. Kompensationsord-
ninger som følge af COVID-19

Nedskrivning af bevilling som følge af lavere ud-
betaling til COVID-19 støtteordninger -623,5

§ 21.51.01. Folkeoplysning mv. Udmøntning af Rammeaftale om en sommer- og
erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker, jf.
akt. 307 af 17. juni 2021

12,6

§ 21.61.10. Forskellige tilskud
til idrætsformål

Udmøntning af Rammeaftale om en sommer- og
erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker, jf.
akt. 307 af 17. juni 2021

56,4

I alt 503,9
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ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Oversigt over overførsel mellem hovedkonti under delloftet for driftsudgifter:

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Oversigt over dispositionsbegrænsninger under delloftet for driftsudgifter:

ad 8. Direkte efterbevilling
Oversigt over dispositionsbegrænsninger under delloftet for driftsudgifter:

Udgifter Indtægter
§ 21.41.09. Kunstakademiets
Billedkunstskoler

Akkreditering af § 21.41.09. BKS 2019-2020,
overført til § 19.35.25. Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet -0,8

§ 21.41.21. Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium

Akkreditering af § 21.41.21. DKDM 2021, over-
ført til § 19.35.25. Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet

-0,4

§ 21.41.26. Rytmisk Musik-
konservatorium

Akkreditering af § 21.41.26. RMC 2020-2021,
overført til § 19.35.25. Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet

-0,4

§ 21.41.27. Det Jyske Musik-
konservatorium

Akkreditering af § 21.41.27. DJM 2021, overført
til § 19.35.25. Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet

-0,4

§ 21.41.28. Syddansk Musik-
konservatorium

Akkreditering af § 21.41.28. SDMK 2021, over-
ført til § 19.35.25. Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet

-0,4

I alt  ........................................................... -2,4

Udgifter Indtægter
§ 21.11.11.60. Drift og istand-
sættelse af fredede og beva-
ringsværdige bygninger

Overførsel til § 21.33.12. Fredede og bevarings-
værdige bygninger -1,2

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overførsel fra § 21.22.10. Diverse tilskud til mu-
sikformål vedrørende Storstrøms Amts Symfoni-
orkester

0,6

§ 21.22.10. Diverse tilskud Overførsel til § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering vedrørende Storstrøms Amts Symfonior-
kester

-0,6

§ 21.33.12. Fredede og beva-
ringsværdige bygninger

Overførsel fra § 21.11.11.60. Drift og istandsæt-
telse af fredede og bevaringsværdige bygninger,
og § 21.33.74. Køb og salg af fredede og beva-
ringsværdige bygninger

2,1

§ 21.33.74. Køb og salg af fre-
dede og bevaringsværdige byg-
ninger

Overførsel til § 21.33.12. Fredede og bevarings-
værdige bygninger -0,9

I alt  .......................................................................... 0,0 0,0

Udgifter Indtægter
§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering Effektivisering af indkøb mv. -0,8

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Rammekorrektion som følge af konsulentbespa-
relser på det brugerfinansierede område, jf.
FL20-aftale

-1,5

I alt -2,3



§ 21. 617

ad 9. Andre bevillingsforslag
Oversigt over andre bevillingsforslag:

Udgifter Indtægter
§21.57.01. Folkehøjskoler Ændret antal årselever for skoleåret 2020-2021. 76,4

I alt 76,4

Udgifter Indtægter
§ 21.11.01. Departementet Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-

gulering i relation til opgaver vedrørende Natio-
nalmuseet

1,0

§ 21.11.01. Departementet Overført fra § 21.11.79.64. Reserve til formål
vedrørende mindretal i danske grænseområder
mv. til Sydslesvigske skolers deltagelse i Nord-
plus

0,1

§ 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering til dækning af arbejdsskadesager 1,3

§ 21.11.23. Forskellige tilskud Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering til etablering og drift af Innovationsla-
boratorium

6,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering til dataindsamling 1,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering til pulje til 100 dage med kultur og idræt 2,0

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering til S.A.F.E. 2.0 3,5

§ 21.11.68. Pulje- og kompen-
sationsordninger som følge af
COVID-19

Nedskrivning af bevilling som følge af lavere ud-
betaling til COVID-19 støtteordninger -79,2

§ 21.11.70. Anlægsreserve til
nationalejendom

Overført til § 21.33.23. Den Hirschsprungske
Samling til dræn -0,6

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.21.06. Tidligere amtslige tilskud
(kunsthåndværk) -0,4

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.11.01. Departementet i relation
til opgaver vedrørende Nationalmuseet -1,0

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.11.23. Forskellige tilskud -6,0

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.11.68. Pulje- og
kompensationsordninger som følge af COVID-19
til dataindsamling

-1,0

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.11.68. Pulje- og
kompensationsordninger som følge af COVID-19
til pulje til 100 dage med kultur og idræt

-2,0

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.11.68. Pulje- og
kompensationsordninger som følge af COVID-19
til S.A.F.E.

-3,5

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.31.03. Tilskud til biblioteksfor-
mål ifm. udmøntning af finanslovsaftalens 'Initia-
tiver i børne- og ungepakke til kulturindsatser'

-25,0

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.11.01. Departementet ifm. Syds-
lesvigske skolers deltagelse i Nordplus -0,1

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen
ifm arbejdsskadesager -1,3

§ 21.11.79. Reserver og bud-
getregulering

Overført til § 21.23.01. Det Kongelige Teater og
Kapel som følge af manglende indtægter ifm.
COVID-19 restriktioner fra december 2021

-5,4

§ 21.21.06. Tidligere amtslige
tilskud (kunsthåndværk)

Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering) som følge af manglende tildeling på
FFL21

0,4
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 10.687,6 976,4 11.664,0
Udgift ......................................................................................... 12.300,5 1.013,1 13.313,6
Indtægt ....................................................................................... 1.612,9 36,7 1.649,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 1.218,5 584,4 1.802,9
21.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.218,5 584,4 1.802,9

Skabende og udøvende virksomhed ...................................... 2.623,5 64,2 2.687,7
21.21. Kunstneriske formål ....................................................... 776,1 0,4 776,5
21.22. Musik ............................................................................. 305,4 -0,6 304,8
21.23. Scenekunst ..................................................................... 1.114,3 64,4 1.178,7
21.24. Film ................................................................................ 427,7 - 427,7

Bevaring og formidling af kulturarven ................................ 1.840,4 82,1 1.922,5
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ........................................... 728,8 26,7 755,5
21.32. Arkiver mv. .................................................................... 224,8 3,0 227,8

§ 21.23.01. Det Kongelige
Teater og Kapel

Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering som følge af manglende indtægter ifm.
COVID-19 restriktioner fra december 2021

5,4

§ 21.31.03. Tilskud til biblio-
teksformål

Overført fra § 21.11.79. Reserver og Budgetre-
gulering ifm. udmøntning af finanslovsaftalens
'Initiativer i børne- og ungepakke til kulturindsat-
ser'

25,0

§ 21.33.12. Fredede og beva-
ringsværdige bygninger

Nedsættelse af udgiftsbevillingen som følge af
færre indbetalte renter og afdrag -4,8

§ 21.33.21. Statens Museum for
Kunst

Nedsættelse af bevillingen som følge af flere ind-
tægter, jf. akt 72 af 9. december 2021 -1,5

§ 21.33.23. Den Hirschsprung-
ske Samling

Overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til natio-
nalejendom til dræn 0,6

§ 21.33.78. Slots- og ejen-
domsvirksomhed

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i forbin-
delse med at bevilling er overført til § 3. Folke-
tinget vedrørende vedligehold af Provianthuset

-0,1

§ 21.41.09. Kunstakademiets
Billedkunstskoler

Overført fra § 21.41.79. Budgetregulering til ak-
krediteringsudgifter 0,8

§ 21.41.09. Kunstakademiets
Billedkunstskoler

Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering til
samarbejdsprojekter 0,8

§ 21.41.21. Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium

Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering til
samarbejdsprojekter 0,5

§ 21.41.26. Rytmisk Musik-
konservatorium

Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering til
samarbejdsprojekter 0,4

§ 21.41.27. Det Jyske Musik-
konservatorium

Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering til
samarbejdsprojekter 0,6

§ 21.41.28. Syddansk Musik-
konservatorium

Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering til
samarbejdsprojekter 0,5

§ 21.41.31. Den Danske Scene-
kunstskole

Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering til
samarbejdsprojekter 0,3

§ 21.41.41. Den Danske Film-
skole

Overførsel fra § 21.41.79. Budgetregulering til
samarbejdsprojekter 0,1

§ 21.41.79. Budgetregulering

Overførsel til de videregående uddannelsesinsti-
tutioner til diverse samarbejdsprojekter til samar-
bejdsprojekter

-3,2

21.41.79. Reserve og budgetre-
gulering

Overført til § 21.41.09. Billedkunstskolerne til
akkreditering af skolerne -0,8

I alt  ........................................................................... -85,6
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21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger
 mv. .................................................................................. 886,8 52,4 939,2

Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ........................... 450,5 0,3 450,8
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. ........................................ 445,1 0,3 445,4
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ......................................... 5,4 - 5,4

Folkeoplysning ......................................................................... 779,9 102,2 882,1
21.51. Fællesudgifter ................................................................. 92,0 25,8 117,8
21.57. Folkehøjskoler ................................................................ 687,9 76,4 764,3

Idræts- og fritidsfaciliteter ..................................................... 107,3 143,2 250,5
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ............................................. 107,3 143,2 250,5

Radio og tv ............................................................................... 3.158,8 - 3.158,8
21.81. Radio og tv .................................................................... 3.158,8 - 3.158,8

Mindretal i danske grænseområder ..................................... 508,7 - 508,7
21.91. Mindretal i danske grænseområder ............................... 508,7 - 508,7

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 782,8 9,0 791,8
Udgift ......................................................................................... 922,3 9,0 931,3
Indtægt ....................................................................................... 139,5 - 139,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 552,9 9,1 562,0
21.11. Centralstyrelsen .............................................................. 552,9 9,1 562,0

Skabende og udøvende virksomhed ...................................... - - -
21.23. Scenekunst ..................................................................... - - -

Bevaring og formidling af kulturarven ................................ 229,9 -0,1 229,8
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger
 mv. .................................................................................. 229,9 -0,1 229,8

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 11.470,4 985,4 12.455,8
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 11.470,4 985,4 12.455,8
 Udgift ..................................................................................... 13.222,8 1.022,1 14.244,9
 Indtægt ................................................................................... 1.752,4 36,7 1.789,1

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 3.971,5 147,5 4.119,0
 Indtægt ................................................................................... 1.185,0 36,7 1.221,7
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 17,9 - 17,9
 Indtægt ................................................................................... 23,1 - 23,1
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 8.905,7 880,3 9.786,0
 Indtægt ................................................................................... 404,7 - 404,7
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 119,8 - 119,8

Indtægt ................................................................................... - - -
Kapitalposter:
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 Udgift ..................................................................................... 207,9 -5,7 202,2
 Indtægt ................................................................................... 139,6 - 139,6
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Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 96,1 2,3 98,4
Indtægt ............................................................................... 7,2 - 7,2
Udgift ................................................................................. 103,3 2,3 105,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,5 2,3 -

2. Aktstykker  
Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af CO-
VID-19 på de videregående kunstneriske uddannel-
ser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 ................................. - 0,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel fra § 16.11.73.10. Midler til etablering
og gennemførelse af selvpodning, jf. akt. 226 af 29.
april 2021 ..................................................................... - 0,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 21.11.79. Reserver og budgetregu-
lering i relation til opgaver vedrørende Nationalmu-

 seet ................................................................................ - 1,0 -
Sydslesvigske skolers deltagelse i Nordplus, over-
ført fra § 21.11.79.64. Reserve til formål vedrøren-
de mindretal i danske grænseområder mv. ................. - 0,1 -
Lønsum ifm. national ekspert, jf. BV21 2.6.5. ........... 0,3 - -
Lønsum ifm. sekretariatsbetjening af Sydslesvigud-
valget - § 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i
Sydslesvig, jf. BV21 pkt. 2.6.5. .................................. 1,2 - -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 2,3 mio. kr. som følge af initiativer knyttet til COVID-19 og udgifter

til Nordplus mv.

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 1,9 - 1,9
Overført overskud .............................................................. 12,4 - 12,4
Egenkapital i alt ................................................................. 14,3 - 14,3

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

Låneramme ........................................................................ 37,7 -4,0 33,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 3,2 - 3,6
Bemærkninger: Lånerammen er nedjusteret med 4,0 mio. kr. Lånerammen er overført til § 21.24.02. Det Danske Film-
institut.

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 295,5 35,5 331,0
Indtægt ............................................................................... 192,9 0,8 193,7
Udgift ................................................................................. 488,4 36,3 524,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 36,1 36,3 0,8

2. Aktstykker  
Administration af kompensationsordninger af 16.
december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 ......... 3,6 4,7 -
Pulje til film- og tv-produktioner og aftale af 5. no-
vember 2020 om fordeling af merlicens, jf. akt. 151
af 4. februar 2021 ........................................................ 0,5 0,8 0,8
Administrationen af kompensationsordninger og
puljer i relation til COVID-19, der følger af politi-
ske aftaler fra 19. marts 2021 om lokale ugeaviser
mv., jf. akt. 211 af 15. april 2021 ............................... 0,8 1,2 -
Administration af Aftale om forlængelse af aktivi-
tetspulje m.fl. af 19. marts 2021, jf. akt. 218 af 22.
april 2021 ..................................................................... 4,0 6,0 -
Administration af puljer som følge af Genstartsteam
(overførsel fra 21.11.79.70. Genstartsteam for kul-
tur- og idrætslivet), jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ....... 0,8 1,2 -
Administration af aftale om udmøntning af stimuli
til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og
kommunerne, jf. akt. 293 af 17. juni 2021 ................. 0,6 0,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Administration af kompensationsordninger som føl-
ge af COVID-19, jf. akt. 145 af 21. januar 2021 ...... 1,8 1,8 -
Administrationen af kompensationsordninger og
puljer i relation til COVID-19, der følger af politi-
ske aftaler fra 2020, jf. akt. 146 af 4. februar 2021 .. 17,9 25,2 -
Administration af Aftale om forlængelse af treparts-
aftalen om genindførsel af lønkompensation og
genindførsel af krav om afholdelse af feriedage
mv., jf. akt. 164 af 25. februar 2021 .......................... 0,7 1,0 -
Administration af Rammeaftale om en sommer- og
erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakke, jf.
akt. 307 af 17. juni 2021 ............................................. 4,8 7,2 -
Nedskrivning af administrationsbidrag til behand-
ling af COVID-19 støtteordninger .............................. -9,2 -13,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
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Overførsel fra § 21.11.11.60. Drift og istandsættelse
af fredede og bevaringsværdige bygninger til §
21.33.12.10. Fredede og bevaringsværdige bygnin-
ger (tilskud) .................................................................. - -1,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Lønsum som følge af administration fra en række
reservationsbevillinger og aktstykker .......................... 9,8 - -
Arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79.63. Ar-
bejdsskader mv. ........................................................... - 1,3 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 15,8 -5,7 10,1
Overført overskud .............................................................. 18,6 - 18,6
Egenkapital i alt ................................................................. 34,4 -5,7 28,7

Langfristet gæld primo ...................................................... 195,4 - 195,4
+ anskaffelser .................................................................... 1,0 - 1,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 143,0 - 143,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 4,0 - 4,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 335,4 - 335,4

Låneramme ........................................................................ 382,0 - 382,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 87,8 - 87,8

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 36,3 mio. kr. primært som følge af administration til behandling af

hjælpepakker ifm. COVID-19. Der er tilbagebetalt 13,8 mio. kr. til statskassen af de tildelte ad-
ministrationsbevillinger til COVID-19.

21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 75,2 8,0 83,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 1,4 2,0 3,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 8,0 2,0

2. Aktstykker  
Sangens Hus, jf. akt. 273 af 10. juni 2021 ................. - 2,0 2,0

9. Andre bevillingsforslag  
Innovationslaboratorium, overførsel fra §
21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idrætsli-
vet til § 21.11.23.75. Innovationslaboratorium som
følge af Genstartsteam ................................................. - 6,0 -
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61. Etablering af legepladser i statshaverne
Bevillingen på op til 1,0 mio. kr. kan i 2021 anvendes til renovering af eksisterende lege-

pladser, jf. Budgetvejledningens pkt. 3.3.2.

71. Sangens Hus
Sangens Hus er forhøjet med 2,0 mio. kr. i udgifts- og indtægtsbevilling, jf. akt. 273 af 10.

juni 2021.

75. Innovationslaboratorium som følge af Genstartsteam
Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. til etablering og drift af Innovationslaboratorium, som

har til formål at identificere, udvikle og teste nye formater til at genstarte kultur- og idrætslivet
på den korte bane og skabe styrkede brugeroplevelser på længere sigt. Projektets resultater skal
efterfølgende evalueres. Bevillingen er overført fra § 21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og
idrætslivet. 

21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19 (tekstanm. 227,
228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238 og 240)

Kontoen omfatter en række kompensationsordninger som følge af udbruddet af COVID-19.
Ordningerne administreres af § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlig bevillingsbestemmelser:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 150,3 670,3 820,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - 24,2 24,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 670,3 24,2

2. Aktstykker  
Pulje til film- og tv-produktioner og Aftale af 5.
november 2020 om fordeling af merlicens, jf. akt.
151 af 4. februar 2021 ................................................. - 24,2 24,2
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til
folkehøjskolerne ifm. COVID-19 udvides pulje til
folkehøjskolernes tabte deltagerbetaling, jf. akt. 154
af 28. januar 2021 ........................................................ - - -
Midlertidig støtteordning til lokale ugeaviser som
følge af COVID-19, jf. akt. 211 af 15. april 2021 ..... - 38,8 -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn for § 21.11.68.30. Indsatser for nye fæl-
lesskaber under COVID-19.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales for § 21.11.68.20. Pulje til aktiviteter på
biografområdet, § 21.11.68.30. Indsatser for nye fællesskaber under
COVID-19 og § 21.11.68.40. Pulje til kompensationsordning for
den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler
og Folkeuniversitetet i relation til COVID-19.
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Udmøntning af Aftale om forlængelse af aktivitets-
pulje m.fl, af 19. marts 2021, jf. akt. 218 af 22.
april 2021 ..................................................................... - 194,0 -
Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om gen-
åbning af generelle kompensationsordninger af 16.
december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 ......... - 101,8 -
Understøtte en tryg genåbning, overførsel fra
21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idrætsli-
vet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ................................. - 4,4 -
Tilgængeliggørelse af kultur for alle, overførsel fra
21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idrætsli-
vet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ................................. - 4,8 -
Aktiviteter for vækstlagets aktører, overførsel fra
21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idrætsli-
vet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ................................. - 11,6 -
Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum,
overførsel fra 21.11.79.70. Genstartsteam for kul-
tur- og idrætslivet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ......... - 10,7 -
National kampagne, overførsel fra 21.11.79.70.
Genstartsteam for kultur- og idrætslivet, jf. akt. 236
af 12. maj 2021 ............................................................ - 4,8 -
Udmøntning af aftale om udmøntning af stimuli til
oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og
kommunerne, jf. akt. 293 af 17. juni 2021 ................. - 29,1 -
Ekstraordinært driftstilskud til at dække driftsunder-
skud hos kulturinstitutioner med faste attraktioner
eller tilsvarende, jf. akt. 21 af 28. oktober 2021 ........ - 10,0 -
Overførsler inden for § 21.11.68. Pulje- og kom-
pensationsordninger i relation til COVID-19, jf. akt.
54 af 18. oktober 2021 ................................................ - - -
Kompensation til tre statsinstitutioner som følge af
økonomiske tab i lyset af COVID-19, jf. akt. 72 af
9. december 2021 ......................................................... - -94,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om gen-
åbning af generelle kompensationsordninger af 16.
december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 ......... - 40,0 -
Kompensation til folkehøjskoler for COVID-19-
tests, jf. akt. 209 af 15. april 2021 .............................. - 2,0 -
Forlængelse af Pulje til kompensation for aftensko-
ler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet samt Pulje
til folkehøjskolernes tabte deltagerbetaling frem til
21. maj 2021, jf. akt. 241 af 20. maj 2021 ................ - 57,5 -
Udmøntning af Rammeaftale om en sommer- og er-
hvervspakke samt udfasning af hjælpepakker, jf.
akt. 307 af 17. juni 2021 ............................................. - 233,8 -
Kompensationsordning for den folkeoplysende vok-
senundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Fol-
keuniversitetet i relation til COVID-19, jf. akt. 318
af 24. juni 2021 ........................................................... - 70,0 -
Etablering af kapacitet og gennemførelse af CO-
VID-19-tests ved selvpodning, jf. akt. 22 af 28. ok-
tober 2021 .................................................................... - 0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Dataindsamling, overførsel fra § 21.11.79.70. Gen-
startsteam for kultur- og idrætslivet ............................ - 1,0 -
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Overførsel af midler fra § 21.11.79.70. Genstarts-
team for kultur- og idrætslivet til Pulje til 100 dage
med kultur og idræt (kommunikation om festivalak-

 tiviteter) ........................................................................ - 2,0 -
Overførsel af midler fra § 21.11.79.70. Genstarts-
team for kultur- og idrætslivet til S.A.F.E. 2.0 som
følge af Genstartsteam ................................................. - 3,5 -
Nedskrivning af bevilling som følge af lavere støt-
teudbetaling til COVID-19 kompensationsordninger
for § 21.11.68.10. Aktivitetspulje til kulturaktivite-

 ter .................................................................................. - -46,0 -
Nedskrivning af bevilling sfa. lavere støtteudbeta-
ling til COVID-19 kompensationsordninger for §
21.11.68.14. Pulje til publikumsfremmende initiati-
ver for institutionstyper med faste attraktioner .......... - -7,5 -
Nedskrivning af bevilling som følge af lavere støt-
teudbetaling til COVID-19 kompensationsordninger
for § 21.11.68.20. Pulje til aktiviteter på biografom-

 rådet .............................................................................. - -3,2 -
Nedskrivning af bevilling som følge af lavere støt-
teudbetaling til COVID-19 kompensationsordninger
for § 21.11.68.33. Pulje til 1000 nye fællesskaber .... - -2,1 -
Nedskrivning af bevilling som følge af lavere støt-
teudbetaling til COVID-19 kompensationsordninger
for § 21.11.68.41. Pulje til folkehøjskoler deltagelse - -18,9 -
Nedskrivning af bevilling som følge af lavere støt-
teudbetaling til COVID-19 kompensationsordninger
for § 21.11.68.42. Kompensation til folkehøjskoler
for COVID-19-tests ..................................................... - -0,1 -
Nedskrivning af bevilling som følge af lavere støt-
teudbetaling til COVID-19 kompensationsordninger
for § 21.11.68.54. Pulje til 100 dage med kultur og
idræt - National kampagne .......................................... - -1,3 -
Nedskrivning af bevilling som følge af lavere støt-
teudbetaling til COVID-19 kompensationsordninger
for § 21.11.68.60. Midlertidig støtteordning til loka-
le ugeaviser som følge af COVID-19 ......................... - -0,1 -

10. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
Ordningen er forhøjet med 77,6 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til aktivi-
tetspuljen. Ordningen er forhøjet med 77,6 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021. Ordningen
er reduceret med 34,0 mio. kr., jf. akt. 154 af 28. januar 2021. Bevillingen er overført til §
21.11.68.41. Pulje til folkehøjskolers deltagelse. Ordningen er forhøjet med 194,0 mio. kr., jf. akt.
218 af 22. april 2021 til en forlængelse af ordningen til 31. juni 2021. Ordningen er forhøjet med
174,6 mio. kr., jf. akt. 307 af 17. juni 2021. Kontoen er reduceret med 24,0 mio. kr., jf. akt. 54
af 18. november 2021. Bevillingen er overført til § 21.11.68.40. Pulje til kompensationsordning
for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet i
relation til COVID-19 med 4,0 mio. kr. og § 21.11.68.41. Pulje til folkehøjskoler deltagelse med
20,0 mio. kr. Ordningen er reduceret med 94,7 mio. kr., jf. akt. 72 af 9. december 2021. Bevil-
lingen er overført til § 21.23.01. Det Kgl. Teater og Kapel med 39,0 mio. kr., til § 21.33.11.
Nationalmuseet med 50,4 mio. kr. og til § 21.33.21. Statens Museum for Kunst med 5,3 mio. kr.,
jf. akt. 72 af 9. december 2021.

Kontoen er nedskrevet med 46,0 mio. kr. som følge af mindreforbrug.
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12. Pulje til Støtte til forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer
Ordningen er forhøjet med 1,0 mio. kr., jf. akt. 307 af 17. juni 2021 2021 til en sommer- og

erhvervspakke.

14. Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutionstyper med faste attraktioner
Ordningen er forhøjet med 19,4 mio. kr., jf. akt. 307 af 17. juni 2021 til en sommer- og er-

hvervspakke. Kontoen er nedskrevet med 7,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug.

15. Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter
Ordningen er forhøjet med 38,8 mio. kr., jf. akt. 307 af 17. juni 2021 2021 til en sommer-

og erhvervspakke.

16. Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner
Ordningen er forhøjet med 10,0 mio. kr., jf. akt. 21 af 28. oktober 2021 til en pulje til særligt
nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner, som følge af Aftale mellem Regeringen,
Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet om
genåbning af generelle kompensationsordninger af 16. december 2020.

20. Pulje til aktiviteter på biografområdet
Ordningen er forhøjet med 4,8 mio. kr. jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til aktivi-
tetspuljen. Kontoen er nedskrevet med 3,2 mio. kr. som følge af mindreforbrug.

21. Pulje til tv-produktion
Kontoen er oprettet med 24,2 mio. kr., jf. akt. 151 af 4. februar 2021 til en pulje til film- og

tv-produktioner, som retter sig mod danske film- og tv-produktionsselskaber, der, som konsekvens
af COVID-19, havde et økonomisk tab på grund af annullerede eller udsatte produktioner.

33. Pulje til 1000 nye fællesskaber
Kontoen er oprettet med 29,1 mio. kr., jf. akt. 293 af 17. juni 2021 til stimuli til oplevelses-

industrien gennem civilsamfundet og kommunerne. Kontoen er nedskrevet med 2,1 mio. kr. som
følge af mindreforbrug.

40. Pulje til kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftensko-
ler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet i relation til COVID-19

Ordningen er forhøjet 40,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar, som følge af Aftale mellem
regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og
Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16. de-
cember 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til aktivitetspuljen.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli-
sten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik d. 22. marts 2021
Rammeaftale for genåbningen af Danmark, hvor aftenskoler og den resterende idræts-, fritids-
og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser, genåbnes d. 21. maj 2021. Ordningen
er forhøjet med 57,5 mio. kr., jf. akt. 241 af 20. maj 2021 til forlængelsen af Pulje til kompen-
sation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet samt Pulje til kompensation for folke-
højskolernes tabte deltagerbetaling fra 1. maj 2021 til og med 21. maj 2021.

Ordningen er forhøjet med 70,0 mio. kr., jf. akt. 318 af 24. juni 2021 til kompensation for
aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Ordningen er forhøjet med 4,0 mio. kr. fra § 21.11.68.10. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter,
jf. akt. 54 af 18. november 2021.
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41. Pulje til folkehøjskoler deltagelse
Ordningen er forhøjet med 19,4 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative
og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16.
december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til aktivitetspuljen.

Ordningen er forhøjet med 34,0 mio. kr. fra § 21.11.68.10. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter,
jf. akt. 154 af 28. januar 2021.

Ordningen er forhøjet med 20,0 mio. kr. fra § 21.11.68.10. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter,
jf. akt. 54 af 18. november 2021.

Kontoen er nedskrevet med 18,9 mio. kr. som følge af mindreforbrug.

42. Kompensation til folkehøjskoler for COVID-19-tests
Kontoen er oprettet med 2,0 mio. kr., jf. akt. 209 af 15. april 2021 til folkehøjskoler for

COVID-19-tests.
Kontoen forhøjes med 0,2 mio. kr., jf. akt. 22 af 28. oktober 2021 til etablering af kapacitet

og gennemførelse af COVID-19-tests ved selvpodning.
Kontoen er nedskrevet med 0,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug.

50. Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning
Kontoen er oprettet med 4,4 mio. kr. fra § 21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idræts-

livet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021.

51. Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne
Kontoen er oprettet med 4,5 mio. kr. fra § 21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idræts-

livet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021.

52. Pulje til aktiviteter for vækstlagets aktører
Kontoen er oprettet med 11,6 mio. kr. fra § 21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og

idrætslivet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021.

53. Pulje til nye formater for aktiviteter i det offentlige rum
Kontoen er oprettet med 10,7 mio. kr. fra § 21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og

idrætslivet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021.

54. Pulje til 100 dage med kultur og idræt - National kampagne
Kontoen er oprettet med 4,8 mio. kr. fra § 21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idræts-

livet, jf. akt. 236 af 12. maj 2021. Ordningen er forhøjet med 2,0 mio. kr. fra § 21.11.79.70.
Genstartsteam for kultur- og idrætslivet til kommunikation om festivalaktiviteter.

Kontoen er nedskrevet med 1,3 mio. kr. som følge af mindreforbrug.

55. Dataindsamling i forbindelse med Genstartsteam
Kontoen er oprettet med 1,0 mio. kr., jf. overført bevilling fra § 21.11.79.70. Genstartsteam

for kultur- og idrætslivet til Dansk Kunstnerråd og Dansk Teater til at forestå dataindsamling om
bl.a. danskernes kulturbehov, købevillighed og tryghed ved nuværende og kommende restriktioner
i forhold til at opsøge og tilvælge professionelle kulturoplevelser (publikumsrettede sportsbegi-
venheder, biografer, koncerter/festivaler, scenekunst, teater, biblioteker og museer) under CO-
VID-19 pandemien, samt pandemiens virkning på danskernes kulturbehov, påvirkning på kunst-
nernes indtjening, løn og beskæftigelse samt virke og produktion.
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57. SAFE 2.0 i forbindelse med Genstartsteam
Kontoen er oprettet med 3,5 mio. kr., jf. overførsel fra § 21.11.79.70. Genstartsteam for

kultur- og idrætslivet til Dansk Live til et konceptspor 'SAFE 2.0'. SAFE 2.0 projektet vil evaluere
og genere evidens om sandsynlighed for smittespredning ved live-kulturarrangementer, der for-
samler mennesker udendørs, såvel som indendørs.

60. Midlertidig støtteordning til lokale ugeaviser som følge af COVID-19
Kontoen er oprettet med 38,8 mio. kr., jf. akt. 211 af 15. april 2021. Ordningen omfatter en

midlertidig støtteordning til lokale ugeaviser som følge af COVID-19. Kontoen er nedskrevet
med 0,1 mio. kr. som følge af mindreforbrug.

21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (tekstanm. 210, 211,
217, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227 og 337)

Kontoen omfatter en række kompensationsordninger som følge af udbruddet af COVID-19.
Ordningen administreres af § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlig bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn for § 21.11.69.10. Kompensation ved af-
lysning af større arrangementer, for § 21.11.69.20. Støtteordning for
kunstnere med kombinationsindkomst som følge af COVID-19 og
for § 21.11.69.50. Pulje til kulturelle tiltag for udsatte og sårbare
borgere i relation til COVID-19.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales for § 21.11.69.10. Kompensation ved af-
lysning af større arrangementer, § 21.11.69.20. Støtteordning for
kunstnere med kombinationsindkomst som følge af COVID19, §
21.11.69.50. Pulje til kulturelle tiltag for udsatte og sårbare borgere
i relation til COVID-19 og § 21.11.69.85. Aktivitetspulje til kul-
turaktiviteter.

BV 2.12.4 Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.69.60. Støtte til faste
omkostninger og løn og § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 3.6.2 Mer- og mindreudgifter samt mer- og mindreindtægter som følge
af efterregulering af udbetalte tilskud optages direkte på forslag til
lov om tillægsbevilling.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01.10.
Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning og § 21.11.69.40.
Støtte til særligt nødlidende kulturinstitutioner og produktionsom-
kostninger i forbindelse med kompensationsordning til de videns-
pædagogiske aktivitetscentre.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen for §
21.11.69.40. Støtte til særligt nødlidende kulturinstitutioner og pro-
duktionsomkostninger i forbindelse med kompensationsordning til
de videnspædagogiske aktivitetscentre til administration hos §
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, heraf 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
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TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 553,8 9,1 562,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 9,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om gen-
åbning af generelle kompensationsordninger af 16.
december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 ......... - 136,0 -
Udmøntning af Aftale om forlængelse af trepartsaf-
talen om genindførsel af lønkompensation og gen-
indførsel af krav om afholdelse af feriedage mv., jf.
akt. 145 af 21. januar 2021 ......................................... - 60,0 -
Forlængelse af kompensation fra de generelle kom-
pensationsordninger som følge af COVID-19 fra
den 4. januar 2021 til og med den 7. februar 2021,
jf. akt. 149 af 28. januar 2021 .................................... - 9,0 -
Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om genind-
førsel af lønkompensation og genindførsel af krav
om afholdelse af feriedage mv., jf. akt. 164 af 25.
februar 2021 ................................................................. - 30,0 -
Forlængelse af kompensation fra de generelle løn-
kompensationsordninger som følge af COVID-19
frem til og med 5. april 2021, jf. akt. 179 af 18.
marts 2021 .................................................................... - 101,9 -
Forlængelse af kompensation fra de generelle kom-
pensationsordninger som følge af COVID-19 frem
til og med 30. juni 2021, jf. akt. 215 af 22. april

 2021 .............................................................................. - 142,5 -
Forlængelse af kompensation fra de generelle løn-
kompensationsordninger som følge af COVID-19
frem til og med 30. juni 2021, jf. akt. 229 af 29.
april 2021 ..................................................................... - 78,2 -
Udmøntning af Aftale om videreførelse af arrangø-
rordningen og nødpulje til store velgørende festiva-
ler, jf. akt. 302 af 24. juni 2021 .................................. - 30,0 -
Udmøntning af Rammeaftale om en sommer- og er-
hvervspakke samt udfasning af hjælpepakker af 19.
maj 2021, jf. akt. 277 af 17. juni 2021 ...................... - 45,0 -
Nedskrivning af bevilling som følge af lavere støt-
teudbetaling til COVID-19 kompensationsordninger . - -623,5 -

10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer
Ordningen er forhøjet med 25,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar, som følge af Aftale mellem

regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger
af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til aktivitetspuljen.

Ordningen er forhøjet med 15,6 mio. kr., jf. akt. 179 af 18. marts 2021 som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst
de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021. Ordningen forlænger de generelle og målrettede
hjælpepakker frem til og med den 30. april 2021, såfremt COVID-19 restriktioner forlænges efter
den 28. februar 2021.
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Kontoen er reduceret med 108,5 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støt-
teordninger.

20. Støtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst som følge af COVID-19
Ordningen er forhøjet med 36,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021 som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til den mid-
lertidige kunststøtteordning.

Ordningen er forhøjet med 28,8 mio. kr., jf. akt. 179 af 18. marts 2021, som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst
de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021. Ordningen forlænger de generelle og målrettede
hjælpepakker frem til og med den 30. april 2021, såfremt COVID-19 restriktioner forlænges efter
den 28. februar 2021.

Ordningen er forhøjet med 63,3 mio. kr., jf. akt. 215 af 22. april 2021, som følge af Ram-
meaftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om plan for
genåbning af Danmark af 22. marts 2021. Ordningen forlænger de generelle hjælpepakker frem
til og med 30. juni 2021.

Kontoen er reduceret med 76,1 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-
ordninger.

25. Kompensationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
Ordningen er forhøjet med 2,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til sæsonaf-
hængige erhverv. Kontoen er reduceret med 1,8 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til CO-
VID-19 støtteordninger.

30. Støtte til sæsonbetonet scenekunst
Ordningen er forhøjet med 3,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til aktivi-
tetspuljen.

Ordningen er forhøjet med 2,5 mio. kr., jf. akt. 179 af 18. marts 2021 som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst
de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021. Ordningen forlænger de generelle og målrettede
hjælpepakker frem til og med den 30. april 2021, såfremt COVID-19 restriktioner forlænges efter
den 28. februar 2021.

Ordningen er forhøjet med 15,0 mio. kr., jf. akt. 215 af 22. april 2021, som følge af Ram-
meaftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om plan for
genåbning af Danmark af 22. marts 2021. Ordningen forlænger de generelle hjælpepakker frem
til og med 30. juni 2021.

Ordningen er forhøjet med 15,0 mio. kr., jf. akt. 277 af 17. juni 2021, som følge af Ram-
meaftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om en sommer- og erhvervs-
pakke samt udfasning af hjælpepakker af 19. maj 2021. Ordningen erstatter de generelle kom-
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pensationsordninger med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virk-
somheder.

Kontoen er reduceret med 39,3 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-
ordninger.

40. Støtte til særligt nødlidende kulturinstitutioner og produktionsomkostninger
Ordningen er forhøjet med 20,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til nødlidende
kulturinsitutioner.

Ordningen er forhøjet med 3,8 mio. kr., jf. akt. 179 af 18. marts 2021 som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst
de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021. Ordningen forlænger de generelle og målrettede
hjælpepakker frem til og med den 30. april 2021, såfremt COVID-19 restriktioner forlænges efter
den 28. februar 2021.

Ordningen er forhøjet med 20,0 mio. kr., jf. akt. 215 af 22. april 2021, som følge af Ram-
meaftale om plan for genåbning af Danmark mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Al-
liance og Alternativet af 22. marts 2021. Ordningen forlænger de generelle hjælpepakker frem til
og med 30. juni 2021.

Kontoen er reduceret med 89,5 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-
ordninger.

47. Nødpulje til store velgørende musikfestivaler som følge af COVID-19
Kontoen oprettes med 30,0 mio. kr., jf. akt. 302 af 24. juni 2021, som følge af Aftale mellem

regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger
af 16. december 2020. Der er iht. aftalen etableret en nødpulje for store velgørende musikfesti-
valer, der er i risiko for at gå konkurs, hvis musikfestivalerne må aflyses, udskydes eller må af-
vikles i væsentlig ændret form som følge af restriktioner relateret til COVID-19.

Kontoen er reduceret med 22,5 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-
ordninger.

50. Pulje til kulturelle tiltag for udsatte og sårbare borgere i relation til COVID-19
Ordningen blev oprettet i 2020 til initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med

COVID-19. Der blev afsat 10 mio. kr. i 2020 til en pulje til kultur-, idræts- og foreningslivet,
herunder Idræt for Sindet.

Der blev tillige afsat 10 mio. kr. til understøttelse af initiativer, hvor kultur-, idræts-, og for-
eningsliv i samarbejde med sociale aktører og institutioner skaber aktiviteter og tilbud målrettet
såvel ældre på plejehjem som hjemmeboende ældre under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.
De nærmere kriterier for kompensation er beskrevet i akt. 173 af 14. maj 2020.

Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af tilbagebetalt tilskud i 2021.

60. Støtte til faste omkostninger og løn
Ordningen er forhøjet med 20,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til faste om-
kostninger og løn.

Ordningen er forhøjet med 54,0 mio. kr., jf. akt. 145 af 21. januar 2021, som følge af Aftale
mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af trepartsaftalen, om genindførsel
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af lønkompensation og genindførsel af krav om afholdelse af feriedage mv. frem til 7. februar
af 14. januar 2021.

Ordningen er forhøjet med 9,0 mio. kr., jf. akt. 149 af 28. januar 2021 til kompensations-
midler frem til 28. februar 2021.

Ordningen er forhøjet med 27,0 mio. kr., jf. akt. 164 af 25. februar 2021 til kompensations-
midler frem til 28. februar 2021 samt en efterfølgende omstillingsperiode på 7 kalenderdage.

Ordningen er forhøjet med 45,1 mio. kr., jf. akt. 179 af 18. marts 2021, som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst
de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021. Ordningen forlænger de generelle og målrettede
hjælpepakker frem til og med den 30. april 2021, såfremt COVID-19 restriktioner forlænges efter
den 28. februar 2021.

Ordningen er forhøjet med 37,7 mio. kr., jf. akt. 215 af 22. april 2021, som følge af Ram-
meaftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om plan for
genåbning af Danmark af 22. marts 2021. Ordningen forlænger de generelle hjælpepakker frem
til og med 30. juni 2021.

Ordningen er forhøjet med 70,3 mio. kr., jf. akt. 229 af 29. april 2021, som følge af Ram-
meaftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om plan for
genåbning af Danmark af 22. marts 2021. Ordningen forlænger de generelle hjælpepakker frem
til og med 30. juni 2021.

Ordningen er forhøjet med 24,0 mio. kr., jf. akt. 277 af 17. juni 2021, som følge af Ram-
meaftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om en sommer- og erhvervs-
pakke samt udfasning af hjælpepakker af 19. maj 2021. Ordningen erstatter de generelle kom-
pensationsordninger med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virk-
somheder.

Kontoen er reduceret med 353,9 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støt-
teordninger.

70. Kompensation til kommunale kulturinstitutioner og visse kommunale spillesteder og
kulturhuse

Ordningen er forhøjet med 30,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til spillesteder
m.fl.

Ordningen er forhøjet med 6,0 mio. kr., jf. akt. 145 af 21. januar 2021, som følge af Aftale
mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af trepartsaftalen, om genindførsel
af lønkompensation og genindførsel af krav om afholdelse af feriedage mv. frem til 7. februar
af 14. januar 2021.

Ordningen er forhøjet med 3,0 mio. kr., jf. akt. 164 af 25. februar 2021, som følge af afsatte
kompensationsmidler frem til 28. februar 2021 samt en efterfølgende omstillingsperiode på 7
kalenderdage.

Ordningen er forhøjet med 6,1 mio. kr., jf. akt. 179 af 18. marts 2021, som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst
de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021. Ordningen forlænger de generelle og målrettede
hjælpepakker frem til og med den 30. april 2021, såfremt COVID-19 restriktioner forlænges efter
den 28. februar 2021.

Ordningen er forhøjet med 6,5 mio. kr., jf. akt. 215 af 22. april 2021, som følge af Ramme-
aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
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Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om plan for genåb-
ning af Danmark af 22. marts 2021. Ordningen forlænger de generelle hjælpepakker frem til og
med 30. juni 2021.

Ordningen er forhøjet med 7,9 mio. kr., jf. akt. 229 af 29. april 2021, som følge af Ramme-
aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om plan for genåb-
ning af Danmark af 22. marts 2021. Ordningen forlænger de generelle hjælpepakker frem til og
med 30. juni 2021.

Ordningen er forhøjet med 6,0 mio. kr., jf. akt. 277 af 17. juni 2021, som følge af Ramme-
aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om en sommer- og erhvervspakke samt
udfasning af hjælpepakker af 19. maj 2021. Ordningen erstatter de generelle kompensationsord-
ninger med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder.

Kontoen er reduceret med 69,3 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-
ordninger.

71. Pulje til refusionsordning på billetter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter
Kontoen er forhøjet med 112,4 mio. kr. som følge af udbetaling til COVID-19 støtteordnin-

ger.

72. Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter
Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-

ordninger.

73. Kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse
med COVID-19

Kontoen er reduceret med 5,9 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-
ordninger.

76. Pulje til akut hjælpeordning til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger i
relation til COVID-19

Kontoen er forhøjet med 37,4 mio. kr. som følge af udbetaling til COVID-19 støtteordninger.

77. Tilskud til højskolers sommeraktiviteter
Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-

ordninger.

85. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
Kontoen er reduceret med 5,2 mio. kr. som følge af lavere udbetaling til COVID-19 støtte-

ordninger.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,3 -0,6 1,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Overførsel til § 21.33.23. Den Hirschsprungske
 Samling ........................................................................ - -0,6 -

10. Anlægsreserve
Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af overførsel til § 21.33.23. Den Hirsc-

hsprungske Samling til drænarbejder.

21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 106,3 -104,9 1,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -8,6 -104,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel af midler til Pulje til sikkerhedsmæssige
tiltag (§ 21.11.68.50. Pulje til sikkerhedsmæssige
tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning), jf.
akt. 236 af 12. maj 2021 ............................................. - -4,4 -
Overførsel af midler til Pulje til tilgængeliggørelse
af kultur for alle (§ 21.11.68.51. Pulje til tilgænge-
liggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til bor-
gerne), jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ............................ - -4,8 -
Overførsel af midler til Pulje til aktiviteter for
vækstlaget (§ 21.11.68.52. Pulje til aktiviteter for
vækstlagets aktører), jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ..... - -11,6 -
Overførsel af midler til Pulje til nye formater for
aktiviteter i det offentlige rum (§ 21.11.68.53. Pulje
til nye formater for aktiviteter i det offentlige rum),
jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ........................................ - -10,7 -
Overførsel af midler til Pulje til 100 dage med kul-
tur og idræt (§ 21.11.68.55. Dataindsamling i for-
bindelse med Genstartsteam), jf. akt. 236 af 12. maj

 2021 .............................................................................. - -4,8 -
Overførsel af administration af puljer som følge af
Genstartsteam, jf. akt. 236 af 12. maj 2021 ............... - -1,2 -
Forsøgsordning for straksrefusion ved køb af fore-
stillinger af børne- og ungdomsteater mv., jf. akt.
345 af 2. september 2021 ............................................ - -20,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Tilbageførsel fra § 21.22.10. Diverse tilskud til mu-
sikformål vedrørende Storstrøms Amts Symfonior-

 kester ............................................................................ - 0,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,8 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -1,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilførsel til § 21.21.06. Tidligere amtslige tilskud

 (kunsthåndværk) ........................................................... - -0,4 -
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Udmøntning af finanslovsaftalens 'Initiativer i bør-
ne- og ungepakke til kulturindsatser', overført til §
21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. ................. - -25,0 -
Dataindsamling, overførsel fra § 21.11.79.70. Gen-
startsteam for kultur- og idrætslivet ............................ - -1,0 -
Lønsum, overført til § 21.41.09. Kunstakademiets
Billedkunstskoler .......................................................... -0,8 - -
Overførsel af midler til Pulje til 100 dage med kul-
tur og idræt på § 21.11.68.54. Pulje til 100 dage
med kultur og idræt - National kampagne .................. - -2,0 -
Overførsel af midler til S.A.F.E. som følge af Gen-
startsteam (§ 21.11.68.57. SAFE 2.0 i forbindelse
med Genstartsteam) ..................................................... - -3,5 -
Overførsel til § 21.11.79.65. Reserve som følge af
ændret lov (DUT) fra § 21.11.79.60. Reserve, øvrig
drift ifm. Arkivloven ................................................... - - -
Overførsel af midler til innovationslaboratorium
som følge af Genstartsteam (§ 21.11.23.75. Innova-
tionslaboratorium som følge af Genstartsteam) .......... - -6,0 -
Lønsum, overført til § 21.41.09. Kunstakademiets
Billedkunstskoler .......................................................... -2,3 - -
Overførsel til § 21.11.01. Departementet i relation
til opgaver vedrørende Nationalmuseet ...................... - -1,0 -
Sydslesvigske skolers deltagelse i Nordplus, over-
ført til § 21.11.01. Departementet ............................... - -0,1 -
Arbejdsskadesager, overført til § 21.11.11. Slots-
og Kulturstyrelsen ........................................................ - -1,3 -
Overførsel fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum og §
21.11.69.60. Reserve, øvrig drift til § 21.11.69.67.
Flytning af statslige arbejdspladser ............................. -0,1 - -
Overførsel af midler til § 21.23.01. Det Kongelige
Teater og Kapel ifm COVID-19 restriktioner fra
december 2021 ............................................................. -5,4 -5,4 -

Oversigt over andre bevillingsforslag, driftsreserven (underkonto 10 og 60):
Løn Øvrig

drift
§ 21.21.06. Tilskud til tidligere amtslige tilskud (kunsthåndværk) ............................. -0,4
§ 21.22.10. Tilbageført bevilling fra Storstrøms Amts Symfoniorkester .................... 0,6
§ 21.11.79. Lønsum, overført til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler ..... -3,1 3,1
§ 21.11.79.65. Arkivloven .................................................................................................. -0,2
§ 21.11.79.60. Effektivisering på statens indkøb mv. ....................................................... -0,8
§ 21.11.79.60. Rammekorrektion som følge af konsulentbesparelser på det brugerfinansi-

erede område, jf. FL20-aftale. ................................................................... -1,5

§ 21.11.01. Tilskud i relation til opgaver vedrørende Nationalmuseet........................ -1,0
§ 21.23.01. Kompensation som følge af manglende indtægter ifm. COVID-19 restrik-

tioner fra december 2021. .......................................................................... -5,4

I alt  .................................................................................................................... -8,5 -0,2
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Oversigt over arbejdsskader mv. (underkonto 63):

Oversigt over reserve til formål vedrørende mindretal i danske grænseområder mv. (un-
derkonto 64):

Oversigt som følge af ændret lov (DUT) (underkonto 65):

Oversigt over genstartsteam for kultur- og idrætslivet (underkonto 70):

Oversigt over initiativer i børne- og ungepakke til kulturindsatser (børneteater og opsø-
gende teater) (underkonto 72):

Løn Øvrig
drift

§ 21.11.11. Administration af arbejdsskadesager ......................................................... -1,3

I alt  .................................................................................................................... -1,3

Løn Øvrig
drift

§ 21.11.01. Sydslesvigske skolers deltagelse i Nordplus ............................................. -0,1

I alt  .................................................................................................................... -0,1

Løn Øvrig
drift

§21.11.79.60. Arkivloven 0,2

I alt  .................................................................................................................... 0,2

Løn Øvrig
drift

§ 21.11.11. Administration af genstartsteam ................................................................ -1,2
§ 21.11.23. Innovationslaboratorium ............................................................................ -6,0
§ 21.11.68. Understøtte en tryg genåbning................................................................... -4,4
§ 21.11.68. Tilgængeliggørelse af kultur for alle ........................................................ -4,8
§ 21.11.68. Aktiviteter for vækstlagets aktører ............................................................ -11,6
§ 21.11.68. Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum...................................... -10,7
§ 21.11.68. National kampagne..................................................................................... -4,8
§ 21.11.68. Pulje til 100 dage med kultur og idræt ..................................................... -2,0
§ 21.11.68. S.A.F.E. 2.0 ................................................................................................ -3,5
§ 21.11.68. Dataindsamling .......................................................................................... -1,0

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

Tilskud
§ 21.23.11. Tilskud til teatre mv. ................................................................................. -1,9
§ 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater .............................................................. -13,6
§ 21.23.58 Refusion af ikke-kommunale indkøberes køb af forestillinger af børne- og

ungdomsteater ............................................................................................ -4,5

I alt  .................................................................................................................... -20,0
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Oversigt over initiativer i børne- og ungepakke til kulturindsatser (Børn og unges møde
med litteraturen) (underkonto 73):

Tilskud
§ 21.31.03. Udmøntning af finanslovsaftalens Initiativer i børne- og ungepakke til

kulturindsatser ............................................................................................. -25,0

I alt  .................................................................................................................... -25,0
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Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Kunstneriske formål

21.21.05. Talentindsats for unge kunstnere (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Talentindsats, jf. akt. 273 af 10. juni 2021 ................ - -2,0 -2,0

10. Talentindsats
Kontoens udgifts- og indtægtsbevilling er reduceret, som følge af at initiativet ikke modtog

udlodningsmidler i 2021.

21.21.06. Tidligere amtslige tilskud (kunsthåndværk) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,8 0,4 1,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 21.11.79. Reserver og budgetregu-
lering - manglende tildeling på FFL21 ....................... - 0,4 -

10. Tidligere amtslige tilskud (kunsthåndværk)
Kontoens tilskudsbevilling er forhøjet til aktiviteter på Internationalt Keramisk Center og

Museum (Guldagergaard).
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21.22. Musik

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,4 -0,6 19,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 21.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedrørende Storstrøms Amts Symfoniorkester - -0,6 -

30. Tidligere amtslige tilskud (Musik)
Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af at Storstrøms Amts Symfoniorkester er

optaget under § 21.11.36. Tilskud til Kulturregioner.

21.23. Scenekunst

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 536,6 44,4 581,0
Indtægt ............................................................................... 306,0 - 306,0
Udgift ................................................................................. 842,6 44,4 887,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 44,4 -

2. Aktstykker  
Kompensation af økonomiske tab i lyset af CO-
VID-19, jf. akt. 72 af 9. december 2021 .................... - 39,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 21.11.79. Reserver og
budgetregulering ifm. COVID-19 restriktioner fra
december 2021 ............................................................. - 5,4 -

10. Driftsbudget
Kontoen er forhøjet med 39,0 mio. kr., jf. akt. 72 af 9. december 2021, som følge af kom-

pensation af økonomiske tab i lyset af COVID-19. Kontoen er tillige forhøjet med 5,4 mio. kr.
som følge af manglende indtægter ifm. COVID-19 restriktioner fra december 2021.
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21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 395,0 -2,7 392,3
Indtægtsbevilling ............................................................... 21,3 3,2 24,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,7 3,2

2. Aktstykker  
Udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater, jf.
akt. 175 af 11. marts 2021 .......................................... - -8,7 -0,9
Forsøgsordning for straksrefusion ved køb af fore-
stillinger af børne- og ungdomsteater mv., jf. akt.
345 af 2. september 2021 ............................................ - 1,9 -
Folketeatret, jf. akt. 273 af 10. juni 2021 ................... - 4,1 4,1

55. Teatercentrum
Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. fra § 21.11.79.72. Initiativer i børne- og ungepakke til

kulturinsatser (børneteater og opsøgende teater), jf. akt. 345 af 2. september 2021. Oprettelsen
er et led i udmøntning af forsøgsordningen for straksrefusion til indkøbere af refusionsgodkendte
forestillinger for børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten og Alternativet om forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestil-
linger af børne- og ungdomsteater mv. af 16. juni 2021. Bevillingen udbetales til Teatercentrum
som tilskud til en kampagne for forsøgsordningen.

56. Scenit - ansøgninger om børneteaterrefusion mv.
Kontoen er oprettet med 1,4 mio. kr. fra § 21.11.79.72. Initiativer i børne- og ungepakke til

kulturinsatser (børneteater og opsøgende teater), jf. akt. 345 af 2. september 2021. Oprettelsen
er led i udmøntning af forsøgsordningen for straksrefusion til indkøbere af refusionsgodkendte
forestillinger for børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten og Alternativet om forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestil-
linger af børne- og ungdomsteater mv. af 16. juni 2021. Bevillingen udbetales til S/I Scenit som
tilskud til udvikling af et elektronisk system til ansøgning om refusion af udgifter til køb af re-
fusionsgodkendte forestillinger, samt som driftstilskud til udgifter i forbindelse med modtagelse
af ansøgninger om straksrefusion og udbetaling af straksrefusion til indkøbere af refusionsgod-
kendte forestillinger af børneteater, scenekunst for unge og opsøgende scenekunst.

21.23.55. Udviklingspulje til scenekunst (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,1 8,7 14,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - 0,9 0,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 8,7 0,9

2. Aktstykker  
Udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater, jf.
akt. 175 af 11. marts 2021 .......................................... - 8,7 0,9
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20. Udviklingstilskud Fredericia Musicalteater
Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021. Bevillingen

overføres som et udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater, jf. akt. 175 af 11. marts 2021.

21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 22,5 13,6 36,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 13,6 -

2. Aktstykker  
Forsøgsordning for straksrefusion ved køb af fore-
stillinger af børne- og ungdomsteater mv., jf. akt.
345 af 2. september 2021 ............................................ - 13,6 -

10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst
Kontoen er forhøjet med 13,6 mio. kr. fra § 21.11.79.72. Initiativer i børne- og ungepakke

til kulturinsatser (børneteater og opsøgende teater), jf. akt. 345 af 2. september 2021. Forhøjelsen
er led i udmøntning af forsøgsordningen for straksrefusion til indkøbere af refusionsgodkendte
forestillinger for børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten og Alternativet om forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestil-
linger af børne- og ungdomsteater mv. af 16. juni 2021. Bevillingen tildeles til aconto-refusion
af kommuners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger i 2021.

21.23.58. Refusion af ikke-kommunale indkøberes køb af forestillinger af børne-
og ungdomsteater (tekstanm. 239) (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Forsøgsordning for straksrefusion ved køb af fore-
stillinger af børne- og ungdomsteater mv., jf. akt.
345 af 2. september 2021 ............................................ - 4,5 -

11. Refusion af ikke-kommunale indkøberes køb af forestillinger af børne- og ungdomstea-
ter

Kontoen er oprettet med 4,5 mio. kr. fra § 21.11.79.72. Initiativer i børne- og ungepakke til
kulturinsatser (børneteater og opsøgende teater), jf. akt. 345 af 2. september 2021. Oprettelsen
er led i udmøntning af forsøgsordningen for straksrefusion til indkøbere af refusionsgodkendte
forestillinger for børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten og Alternativet om forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestil-
linger af børne- og ungdomsteater mv. af 16. juni 2021. Refusionsbeløbet udbetales til S/I Scenit,
som beregner og fordeler straksrefusion til ungdomsuddannelser, private skoler og private dag-
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institutioner for udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst
for unge, jf. BEK nr. 1972 af 25. oktober 2021 om refusion af ikke-kommunale institutioners
udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge.

21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 115,6 - 115,6
Indtægt ............................................................................... 32,3 - 32,3
Udgift ................................................................................. 147,9 - 147,9
Årets resultat ...................................................................... - - -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 2,4 - 2,4
Overført overskud .............................................................. 11,0 - 11,0
Egenkapital i alt ................................................................. 13,4 - 13,4

Langfristet gæld primo ...................................................... 34,5 - 34,5
+ anskaffelser .................................................................... 5,0 - 5,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 6,0 - 6,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 33,5 - 33,5

Låneramme ........................................................................ 36,0 4,0 40,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 93,1 - 83,8
Bemærkninger: Lånerammen er opjusteret med 4,0 mio. kr. Lånerammen er overført fra § 21.11.01. Departementet. 
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21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 102,7 25,0 127,7
Indtægtsbevilling ............................................................... 12,9 - 12,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 25,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af finanslovsaftalens Initiativer i bør-
ne- og ungepakke til kulturindsatser, overført fra §
21.11.79. Reserver og Budgetregulering ..................... - 25,0 -

65. Tilskud til Biblioteksformål
Kontoen er forhøjet med 25,0 mio. kr. som følge af udmøntning fra § 21.11.79. Reserver og

Budgetregulering af 'Initiativer i børne- og ungepakke til kulturindsatser', jf. Aftale om finanslov
2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 578,9 1,7 580,6
Indtægt ............................................................................... 116,6 - 116,6
Udgift ................................................................................. 695,5 1,7 697,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,4 1,7 -

2. Aktstykker  
Life science midler, jf. akt. 283 af 17. juni 2021 ...... 0,4 0,5 -
Omorganisering af bibliotekssystemer, jf. akt. 139
af 21. januar 2021 ........................................................ - 1,2 -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr., jf. akt. 283 af 17. juni 2021 og akt. 139 af 21. januar

2021 til bla. en omorganisering af bibliotekssystemer.
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21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 143,0 3,0 146,0
Indtægt ............................................................................... 22,6 - 22,6
Udgift ................................................................................. 165,6 3,0 168,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,3 3,0 -

1. Ny lovgivning  
Lov nr. 2046 af 14. november 2021 om ændring af
lov om social pension (Særlig adgang til oplysnin-
ger for ansøgere af tidlig pension mv.) ...................... 0,3 3,0 -

10. Almindelig virksomhed
Med lov nr. 2046 af 14. november 2021 er afsat 3,0 mio. kr. til Rigsarkivets bistand med at

finde personers supplerende oplysninger, der kvalificerer opgørelsen af personens anciennitet ved
ansøgning om tidlig pension.

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.

21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 222,8 51,6 274,4
Indtægt ............................................................................... 208,0 - 208,0
Udgift ................................................................................. 430,8 51,6 482,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 33,6 51,6 -

2. Aktstykker  
Kompensation af økonomiske tab i lyset af CO-
VID-19, jf. akt. 72 af 9. december 2021 .................... 33,6 50,4 -
Overført bevilling til Nationalmuseet, jf. akt. 108 af
16. december 2021 ....................................................... - 1,2 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 7,3 0,3 7,6
Overført overskud .............................................................. 5,5 - 5,5
Egenkapital i alt ................................................................. 12,8 0,3 13,1

Langfristet gæld primo ...................................................... 127,5 - 127,5
+ anskaffelser .................................................................... 15,0 - 15,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 10,0 - 10,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 132,5 - 132,5

Låneramme ........................................................................ 166,7 - 166,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 79,5 - 79,5

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 50,4 mio. kr., jf. akt. 72 af 9. december 2021, som følge af kom-

pensation af økonomiske tab i lyset af COVID-19.

30. Forundersøgelse af ombygning af Nationalmuseet
Kontoen er forhøjet med 1,2 mio. kr., jf. akt. 108 af 16. december 2021, som følge af udgifter

til forundersøgelse.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reser-
vationsbev.)

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger
Kontoen er reduceret med 2,7 mio. kr., hvilket skyldes en nedsættelse af bevilling, som følge

af færre indbetalte renter og afdrag (-4,8 mio. kr.). Modsat er bevillingen forhøjet med overførsler
fra øvrige konti til styrkelse af indsatsen for de fredede og bevaringsværdige bygninger.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 42,0 -2,7 39,3
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 21.11.11.60. Drift og istandsættelse
af fredede og bevaringsværdige bygninger ................. - 1,2 -
Overførsel fra § 21.33.74. Køb og slag af fredede
og bevaringsværdige bygninger .................................. - 0,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nedsættelse af udgiftsbevillingen som følge af fær-
re indbetalte renter og afdrag ...................................... - -4,8 -
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21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 83,0 3,8 86,8
Indtægt ............................................................................... 72,1 - 72,1
Udgift ................................................................................. 155,1 3,8 158,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 3,5 3,8 -

2. Aktstykker  
Kompensation af økonomiske tab i lyset af CO-
VID-19, jf. akt. 72 af 9. december 2021 .................... 3,5 5,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Reduktion af bevilling som følge af højere indtæg-
ter, jf. akt. 72 af 9. december 2021 ............................ - -1,5 -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 5,3 mio. kr., jf. akt. 72 af 9. december 2021, som følge af kom-

pensation af økonomiske tab i lyset af COVID-19. Bevillingen er blevet reduceret med 1,5 mio.
kr., jf. akt. 72 af 9. december 2021, som følge af at indtægterne er højere end forudsat i forbin-
delse med aktstykkets udarbejdelse.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,6 0,6 8,2
Indtægt ............................................................................... 5,8 - 5,8
Udgift ................................................................................. 13,4 0,6 14,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra 21.11.70. Anlægsreserve til national-

 ejendom ........................................................................ - 0,6 -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. til en renovering af museets dræn.
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21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 41,3 3,6 44,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,3 3,6 3,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,6 3,6

2. Aktstykker  
Skibsbevaringsfonden, jf. akt. 273 af 10. juni 2021 .. - 3,6 3,6

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 21.33.37.69. Vedligeholdelsesar-
bejder på Fregatten Jylland til § 21.33.37.10. Diver-
se tilskud til museer ..................................................... - -3,1 -
Overførsel fra § 21.33.37.70. Vedligeholdelse af
fartøjer, Skibsbevaringsfonden til § 21.33.37.10. Di-
verse tilskud til museer ................................................ - -3,5 -
Overførsel til § 21.33.37.10. Diverse tilskud til mu-
seer fra § 21.33.37.69. Vedligeholdelsesarbejder på
Fregatten Jylland .......................................................... - 3,1 -
Overførsel til § 21.33.37.10. Diverse tilskud til mu-
seer fra § 21.33.37.70. Vedligeholdelse af fartøjer,

 Skibsbevaringsfonden .................................................. - 3,5 -

10. Diverse tilskud til museer mv.
Kontoens udgifts- og indtægtsbevilling er forhøjet med 3,6 mio. kr. Indtægter kommer fra

udlodningsaktstykke, jf. akt. 273 af 10. juni 2021.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,1 -0,9 0,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 21.33.74.10. Fredede og bevarings-
værdige bygninger til § 21.33.12.10. Fredede og
bevaringsværdige bygninger (tilskud) ......................... - -0,9 -

10. Fredede og bevaringsværdige bygninger
Kontoen er reduceret med 0,9 mio. kr., som er overført til § 21.33.12. Fredede og beva-

ringsværdige bygninger.



§ 21.33.78. 649

21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 274,9 -0,1 274,8
Indtægtsbevilling ............................................................... 130,3 - 130,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Kontoen er reduceret i forbindelse med at bevilling
er overført til § 3. Folketinget vedrørende vedlige-
hold af Provianthuset ................................................... - -0,1 -

10. Vedligeholdelse og anlæg vedrørende slotte og haver mv.
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr., som er overført til § 3. Folketinget til vedligehold

af Provianthuset.
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Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 50,4 1,1 51,5
Indtægt ............................................................................... 15,0 - 15,0
Udgift ................................................................................. 65,4 1,1 66,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,7 1,1 -

2. Aktstykker  
Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af CO-
VID-19 på de videregående kunstneriske uddannel-
ser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 ................................. 0,2 0,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Akkreditering af § 21.41.09. Kunstakademiets Bil-
ledkunstskoler, overført til § 19.35.25. Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet ...................................... -0,8 -0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter,
overført fra § 21.41.79.62. .......................................... - 0,8 -
Akkreditering af § 21.41.09 Billedkunstskolerne
overført fra 21.41.79.62. .............................................. - 0,8 -
Lønsum ifbm. akkreditering, overført fra 21.11.79.
Reserver og budgetregulering ...................................... 0,8 - -
Lønsum fra § 21.11.79. Reserver og budgetregule-
ring ............................................................................... 2,3 - -
Øget Lønsum, jf. BV pkt. 2.6.5. ................................. 0,2 - -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 2,5 -1,6 0,9
Overført overskud .............................................................. 0,6 1,1 1,7
Egenkapital i alt ................................................................. 3,1 -0,5 2,6

Langfristet gæld primo ...................................................... 59,0 - 59,0
+ anskaffelser .................................................................... 0,6 - 0,6
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 0,6 - 0,6
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 1,3 - 1,3
Samlet gæld ultimo ........................................................... 58,9 - 58,9

Låneramme ........................................................................ 72,2 - 72,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 81,6 - 81,6
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10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 1,1 mio. kr. bl.a. som følge af midler til samarbejdsprojekter i regi

af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 92,1 0,6 92,7
Indtægt ............................................................................... 22,4 - 22,4
Udgift ................................................................................. 114,5 0,6 115,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,1 0,6 -

2. Aktstykker  
Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af CO-
VID-19 på de videregående kunstneriske uddannel-
ser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 ................................. 0,3 0,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Akkreditering af § 21.41.21. Det Kgl. Danske Mu-
sikkonservatorium, overført til § 19.35.25. Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet ................................. -0,4 -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter,
overført fra § 21.41.79.62. Pulje til udviklingspro-
jekter på de videregående uddannelser ....................... - 0,5 -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. bl.a. som følge af midler til samarbejdsprojekter i regi

af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 36,7 0,3 37,0
Indtægt ............................................................................... 1,6 - 1,6
Udgift ................................................................................. 38,3 0,3 38,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,2 0,3 -

2. Aktstykker  
Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af CO-
VID-19 på de videregående kunstneriske uddannel-
ser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 ................................. 0,2 0,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
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Akkreditering af § 21.41.26. Rytmisk Musikkonser-
vatorium, overført til § 19.35.25. Uddannelses- og
Forskningsministeriet ................................................... -0,4 -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter,
overført fra § 21.41.79.62. Pulje til udviklingspro-
jekter på de videregående uddannelser ....................... - 0,4 -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. bl.a. som følge af midler til samarbejdsprojekter i regi

af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 83,9 0,7 84,6
Indtægt ............................................................................... 6,2 - 6,2
Udgift ................................................................................. 90,1 0,7 90,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,1 0,7 -

2. Aktstykker  
Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af CO-
VID-19 på de videregående kunstneriske uddannel-
ser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 ................................. 0,3 0,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Akkreditering af § 21.41.27. Det Jyske Musikkon-
servatorium, overført til § 19.35.25. Uddannelses-
og Forskningsministeriet .............................................. -0,4 -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter,
overført fra § 21.41.79.62. Pulje til udviklingspro-
jekter på de videregående uddannelser ....................... - 0,6 -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 0,7 mio. kr. bl.a. som følge af midler til samarbejdsprojekter i regi

af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.
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21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 46,9 0,4 47,3
Indtægt ............................................................................... 2,4 - 2,4
Udgift ................................................................................. 49,3 0,4 49,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,2 0,4 -

2. Aktstykker  
Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af CO-
VID-19 på de videregående kunstneriske uddannel-
ser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 ................................. 0,2 0,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Akkreditering af § 21.41.28. Syddansk Musikkon-
servatorium, overført til § 19.35.25. Uddannelses-
og Forskningsministeriet .............................................. -0,4 -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter,
overført fra § 21.41.79.62. Pulje til udviklingspro-
jekter på de videregående uddannelser ....................... - 0,5 -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. bl.a. som følge af midler til samarbejdsprojekter i regi

af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

21.41.31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 205) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 82,0 0,8 82,8
Indtægt ............................................................................... 9,0 - 9,0
Udgift ................................................................................. 91,0 0,8 91,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,3 0,8 -

2. Aktstykker  
Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af CO-
VID-19 på de videregående kunstneriske uddannel-
ser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 ................................. 0,3 0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter,
overført fra § 21.41.79.62. Pulje til udviklingspro-
jekter på de videregående uddannelser ....................... - 0,3 -
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10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. primært som følge af midler til samarbejdsprojekter i

regi af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregule-
ring.

21.41.41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 48,0 0,4 48,4
Indtægt ............................................................................... 4,9 - 4,9
Udgift ................................................................................. 52,9 0,4 53,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,2 0,4 -

2. Aktstykker  
Imødegåelse af fagligt efterslæb som følge af CO-
VID-19 på de videregående kunstneriske uddannel-
ser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 ................................. 0,2 0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter,
overført fra § 21.41.79.62. Pulje til udviklingspro-
jekter på de videregående uddannelser ....................... - 0,1 -

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. bl.a. som følge af midler til samarbejdsprojekter i regi

af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Bevillingen er overført fra § 21.41.79. Budgetregulering.

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,1 -4,0 1,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter
overført til § 21.41.09. Kunstakademiets Billed-

 kunstskoler ................................................................... - -0,8 -
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter
overført til § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkon-

 servatorium ................................................................... - -0,5 -
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter
overført til § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatori-

 um ................................................................................. - -0,4 -
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter
overført til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservato-

 rium .............................................................................. - -0,6 -
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Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter
overført til § 21.41.28. Syddansk Musikkonservato-

 rium .............................................................................. - -0,5 -
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter
overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstsko-

 le ................................................................................... - -0,3 -
Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter
overført til § 21.41.41. Den Danske Filmskole .......... - -0,1 -
Akkreditering af § 21.41.09. Kunstakademiets Bil-

 ledkunstskoler .............................................................. - -0,8 -

62. Pulje til udviklingsprojekter på de videregående uddannelser
Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. bl.a. som følge af midler til samarbejdsprojekter i regi

af Kulturministeriets Rektorer (KUR). Bevillingen er overført til de 7 videregående kunstneriske
uddannelser.

Oversigt over andre bevillingsforslag:
Løn Øvrig drift

§ 21.41.09. Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter, overført til
Kunstakademiets Billedkunstskoler -0,8

§ 21.41.21. Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter, overført til Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium -0,5

§ 21.41.26. Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter, overført til
Rytmisk Musikkonservatorium -0,4

§ 21.41.27. Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter, overført til Det
Jyske Musikkonservatorium -0,6

§ 21.41.28. Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter, overført til
Syddansk Musikkonservatorium -0,5

§ 21.41.31. Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter, overført til Den
Danske Scenekunstskole -0,3

§ 21.41.41. Overførsel af KUR-midler til samarbejdsprojekter, overført til Den
Danske Filmskole -0,1

§ 21.41.09. Akkreditering af Kunstakademiets Billedkunstskoler -0,8

I alt  ....................................................................................................... -4,0
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Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 91,8 25,8 117,6
Indtægtsbevilling ............................................................... 14,2 - 14,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 25,8 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om gen-
åbning af generelle kompensationsordninger af 16.
december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 ......... - 6,6 -
Udmøntning af Aftale om yderligere forbedringer
af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre er-
hvervsdrivende af 9. februar 2021, jf. akt. 167 af
25. februar 2021 ........................................................... - 6,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Rammeaftale om en sommer- og er-
hvervspakke samt udfasning af hjælpepakker, jf.
akt. 307 af 17. juni 2021 ............................................. - 12,6 -

60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd
Ordningen er forhøjet med 6,6 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative
og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16.
december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til aktivitetspuljen. Derudover er
ordningen forhøjet med 6,6 mio. kr., jf. akt. 167 af 25. februar 2021, som delvis udmøntning af
Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke
mindst de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021. Endelig er ordningen forhøjet med 8,6
mio. kr., jf. akt. 307 af 17. juni 2021, som delvis udmøntning af rammeaftale mellem regeringen,
Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og
Alternativet af 19. maj 2021 om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der kan af § 21.51.01.68. Pulje til akut hjælpeordning til højskoler,
aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger i relation til COVID-19
anvendes op til 3 pct. af bevillingen til administration hos Slots-
og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift.
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61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd
Ordningen er forhøjet med 4,0 mio. kr., jf. akt. 307 af 17. juni 2021, som delvis udmøntning

af rammeaftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet af 19. maj 2021 om en sommer- og erhvervs-
pakke samt udfasning af hjælpepakker.

21.57. Folkehøjskoler

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 635,8 76,4 712,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 76,4 -

8. Direkte efterbevilling  
Ændret antal årselever for skoleåret 2020-2021 ......... - 76,4 -

Centrale aktivitetsoplysninger:
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3

Mio. kr. (2021-pl) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal skoler 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud i alt 614,5 598,0 621,1 608,8 593,2 616,2 712,2 712,2 712,2 712,2
Driftstilskud i alt 547,0 531,6 552,8 542,1 527,8 554,2 646,7 646,7 646,7 646,7
- Takst 1 30,7 30,6 29,6 27,8 27,1 29,4 28,5 28,5 28,5 28,5
- Takst 2 23,3 23,1 18,3 16,2 15,8 29,4 16,7 16,7 16,7 16,7
- Takst 3 492,9 477,4 504,9 498,1 485,1 508,1 601,6 601,6 601,6 601,6
- Ekstern komp. udd. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svært handicappede elever 45,4 45,1 46,5 48,7 44,1 43,9 51,8 51,8 51,8 51,8
Specialundervisning 2,5 2,3 3,4 2,0 2,4 2,3 1,9 1,9 1,9 1,9
Særligt prio. elevgrupper 18,2 17,7 16,8 14,7 17,5 14,3 9,7 9,7 9,7 9,7
Elevstøtte under 18 år 1,4 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud 5.276 5.256 5.540 5.489 5.491 5.807 6.666 6.666 6.666 6.666
Takst 1 709 704 672 673 736 712 712 712 712
Takst 2 346 282 253 253 269 269 269 269 269
Takst 3 4.199 4.554 4.564 4.565 4.802 5.686 5.686 5.686 5.686
Ekstern komp. udd. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Svært handicappede elever 296 290 296 325 296 296 296 296 296 296
Specialundervisning 104 95 104 88 104 104 89 89 89 89
Særligt prio. elevgrupper 619 618 605 537 538 537 379 379 379 379
Elevstøtte under 18 år 82 82 97 83 83 90 132 132 132 132
C. Enhedsomkostninger (t.
kr.)
Driftstilskud
Takst 1 43,9 42,6 42,0 41,3 40,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Takst 2 68,0 66,0 65,0 64,0 62,2 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Takst 3 116,4 112,4 110,8 109,1 106,3 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8
Ekstern komp. udd. 67,0 65,2 64,3 62,6 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3
Svært handicappede elever 152,6 153,5 154,0 149,9 148,9 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5
Specialundervisning 23,7 23,1 32,3 22,4 22,5 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
Særligt prio. elevgrupper 29,3 28,3 27,3 27,5 32,6 26,7 25,6 25,6 25,6 25,6
Elevstøtte under 18 år 17,0 16,5 16,0 16,1 16,1 15,7 16,2 16,2 16,2 16,2
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10. Driftstakster
Driftstilskuddet er forhøjet med 81,5 mio. kr., da aktiviteten - antallet af årselever - på tids-

punktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 forventes højere
end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2021. Den samlede forventede aktivitetsstigning
omfatter 835,4 flere årselever fordelt med 198,6 årselever på takst 1 (kurser under 2 uger), 1,6
årselever på takst 2 (kurser som er på mere end 2 uger og mindre end 12 uger) og 635,3 flere
årselever på takst 3 (kurser der strækker sig over mere end 12 uger).

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen er reduceret med 5,5 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af

forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 forventes reduceret med 186 årselever i
forhold til det forudsatte ved udarbejdelsen af finansloven for 2021.

50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
Bevillingen er forhøjet med 0,4 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af

forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 forventes at være i alt 11 årselever højere
end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2021.
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Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og 207) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 107,3 143,2 250,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 143,2 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af Aftale om tillæg til aftale om gen-
åbning af generelle kompensationsordninger af 16.
december 2020, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 ......... - 43,4 -
Udmøntning af Aftale om yderligere forbedringer
af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre er-
hvervsdrivende af 9. februar 2021, jf. akt. 167 af
25. februar 2021 ........................................................... - 43,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Rammeaftale om en sommer- og er-
hvervspakke samt udfasning af hjælpepakker, jf.
akt. 307 af 17. juni 2021 ............................................. - 56,4 -

63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund
Ordningen er forhøjet med 21,0 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen er forhøjet med 21,0 mio. kr., jf. akt. 167 af 25.
februar 2021, som delvis udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om yderligere
forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021.
Endelig er ordningen forhøjet med 27,3 mio. kr., jf. akt 307 af 17. juni 2021, som delvis ud-
møntning af Rammeaftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet af 19. maj 2021 om en sommer- og
erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker.

64. Pulje til lokale foreninger under DGI
Ordningen er forhøjet med 19,5 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen forlænger de målrettede ordninger til aktivi-
tetspuljen. Ordningen er forhøjet med 19,5 mio. kr., jf. akt. 167 af 25. februar 2021, som delvis
udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om yderligere forbedringer af hjælpe-
pakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021. Endelig er ordningen
forhøjet med 25,3 mio. kr., jf. akt. 307 af 17. juni 2021, som delvis udmøntning af Rammeaftale
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mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet af 19. maj 2021 om en sommer- og erhvervspakke samt ud-
fasning af hjælpepakker.

65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund
Ordningen er forhøjet med 2,9 mio. kr., jf. akt. 138 af 12. januar 2021, som følge af Aftale

mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020. Ordningen er forhøjet med 2,9 mio. kr., jf. akt. 167 af 25.
februar 2021, som delvis udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om yderligere
forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af 9. februar 2021.
Endelig er ordningen forhøjet med 3,8 mio. kr., jf. akt. 307 af 17. juni 2021, som delvis ud-
møntning af Rammeaftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet af 19. maj 2021 om en sommer- og
erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker.
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Radio og tv

21.81. Radio og tv

21.81.41. Demokratipulje (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Udmøntning af Tillægsaftale til Medieaftale 2015-
2018 - fordeling af endeligt opgjort overskydende
licensprovenu for aftaleperioden, jf. akt. 155 af 4.
februar 2021 ................................................................. - 4,0 4,0

10. Demokratipulje
Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., jf. akt. 155 af 4. februar 2021, som følge af fordeling

af endeligt opgjort overskydende licensprovenu.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 226.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020,

jf. akt. 259 af 25. juli 2020. Tekstanmærkningen er ændret på forslag til lov om tillægsbevilling
for 2021, jf. akt. 145 af 20. januar 2021, som led i en genindførsel og videreførsel af den generelle
lønkompensationsordning målrettet virksomheder og institutioner mv., hvor offentligt tilskud til
drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter mv. Udmøntningen sker
som følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af trepartsaf-
talen om genindførsel af lønkompensation og genindførsel af krav om afholdelse af feriedage
mv. af den 14. januar 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 231.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 151 af 4. februar 2021. Baggrunden for hjemlen er etablering af en pulje til kom-
pensationen til film- og tv-produktionsselskaber, som gennem COVID-19-krisen har fået likvidi-
tetsudfordring, der følger af forårets nedlukning af samfundet i 2020, hvor deres produktioner
måtte standses på grund af nedlukningen af hele samfundet.

Ad tekstanmærkning nr. 232.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 138 af 12. januar 2021. Baggrunden for hjemlen er forlængelsen af de målrettede
kompensationsordninger og justeringerne af de generelle kompensationsordninger, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 233.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 138 af 12. januar 2021. Baggrunden for hjemlen er forlængelsen af de målrettede
kompensationsordninger og justeringerne af de generelle kompensationsordninger, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensa-
tionsordninger af 16. december 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 234.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 211 af 15. april 2021. Baggrunden for hjemlen er Aftale mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alterna-
tivet om pulje til lokale ugeaviser, forlængelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter og gen-
startsteam for kultur- og idrætslivet af 19. marts 2021. Med aftalen er det besluttet at etablere en
støtteordning for trykte og digitale ugeaviser, der har fald i annonceindtægter som følge af CO-
VID-19.
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Ad tekstanmærkning nr. 235.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 293 af 10. juni 2021. Baggrunden for hjemlen er Aftale mellem regeringen, Socia-
listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af stimuli til
oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne af 24. marts 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 236.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 236 af 12. maj 2021. Baggrunden for hjemlen er Aftale mellem regeringen, Venstre,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet om Udvi-
delse af hjælpepakker af 27. oktober 2020. Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om pulje
til lokale ugeaviser, forlængelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter og genstartsteam for kultur-
og idrætslivet af den 19. marts 2021. Som følge af ændrede forudsætninger, som følge af Ram-
meaftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af 22. marts
2021, besluttede Genstartsteamet at omprioritere midler.

Ad tekstanmærkning nr. 238.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 307 af 16. juni 2021. Baggrunden for hjemlen er Aftale mellem Regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konserva-
tive Folkeparti om Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpe-
pakker af 19. maj 2019.

Ad tekstanmærkning nr. 239.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 345 af 2. september 2021. Baggrunden for hjemlen er en forsøgsordning for
straksrefusion ved køb af forestillinger af børne- og ungdomsteater mv. af 16. juni 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 240.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 21 af 28. oktober 2021. Baggrunden for hjemlen er en pulje, der yder ekstraordinært
driftstilskud som bidrag til at dække driftsunderskud hos kulturinstitutioner med faste attraktioner
eller tilsvarende, som kan dokumentere eller sandsynliggøre et forventet driftsunderskud i 2021,
jf. Aftale mellem Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti og Alternativet om tillæg til aftale om genåbning af generelle kom-
pensationsordninger af 16. december 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 337.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2021, jf. akt. 302 af 24. juni 2021. Baggrunden for hjemlen er Aftale mellem Regeringen og
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og
Alternativet om videreførelse af arrangørordningen og nødpulje til store velgørende festivaler af
15. marts 2021.
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§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -0,1 -0,1 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -0,1 -
22.11. Centralstyrelsen mv. ....................................................................... -0,1 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. -0,1 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. -0,1 -
Bevilling i alt ............................................................................................. -0,1 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 33,6 -

 TB -0,1 -





Anmærkninger
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Indledning

Kirkeministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder
en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forbindelse med effektivisering af statslige indkøb i forbindelse
med indgåelsen af centralt koordinerede indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprograms i 15. fase.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 595,6 -0,1 595,5
 Udgifter ............................................................................ 599,2 -0,1 599,1
 Indtægter .......................................................................... 3,6 - 3,6
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 19,5 - 19,5
 Udgifter ............................................................................ 19,5 - 19,5
Indtægter .......................................................................... - - -

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,1 -

Bemærkninger

Ad. 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Kirkeministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,1 mio. kr.,

jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021 af 18. november 2021.

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

Nettotal ...................................................................................... 595,6 -0,1 595,5
Udgift ......................................................................................... 599,2 -0,1 599,1
Indtægt ....................................................................................... 3,6 - 3,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 65,8 -0,1 65,7
22.11. Centralstyrelsen mv. ...................................................... 65,8 -0,1 65,7

Folkekirken .............................................................................. 529,8 - 529,8
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) .............................................. 529,8 - 529,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 19,5 - 19,5
Udgift ......................................................................................... 19,5 - 19,5
Indtægt ....................................................................................... - - -

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 19,5 - 19,5
22.11. Centralstyrelsen mv. ...................................................... 19,5 - 19,5
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 615,1 -0,1 615,0
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 615,1 -0,1 615,0
 Udgift ..................................................................................... 618,7 -0,1 618,6
 Indtægt ................................................................................... 3,6 - 3,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 40,4 -0,1 40,3
 Indtægt ................................................................................... 3,6 - 3,6
Interne statslige overførsler:

Indtægt ................................................................................... - - -
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 578,3 - 578,3
Finansielle poster:

Udgift ..................................................................................... - - -
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Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 33,6 -0,1 33,5
Indtægt ............................................................................... 3,6 - 3,6
Udgift ................................................................................. 37,2 -0,1 37,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,7 - 0,7
Overført overskud .............................................................. 2,7 - 2,7
Egenkapital i alt ................................................................. 3,4 - 3,4

Langfristet gæld primo ...................................................... - - -
+ anskaffelser .................................................................... - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - - -
Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ 1,0 - 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -
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§ 23. Miljøministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.907,1 3.539,9 1.632,8
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 791,8 879,6 87,8

Heraf anlægsbudget ....................................................... 802,2 874,2 72,0

Fællesudgifter ........................................................................................... 283,6 9,0
23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ........................................................ 283,6 9,0

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) .......................................... 2.266,3 895,9
23.21. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) .................................. 989,1 110,5
23.22. Land og vand .................................................................................. 500,1 164,0
23.23. Miljø og Erhverv ............................................................................ 160,7 -
23.24. Natur og Ressourcer ....................................................................... 616,4 621,4

Natur og kyster mv. ................................................................................. 1.850,4 804,3
23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse (tekstanm. 1) ........................ 1.850,4 804,3

Forskning på miljø- og naturområdet ................................................... 19,2 11,4
23.41. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ........................................ 15,7 11,4
23.45. Forskning og udvikling inden for miljø- og naturområdet ........... 3,5 -

Natur- og skovfonde ................................................................................. - -
23.52. Den Danske Klimaskovfond ........................................................... - -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.403,7 971,3
Interne statslige overførsler ....................................................................... 170,6 144,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.249,9 572,5
Finansielle poster ....................................................................................... 7,9 -
Kapitalposter ............................................................................................... 587,4 32,8
Aktivitet i alt .............................................................................................. 4.419,5 1.720,6
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -960,5 -960,5
Bevilling i alt ............................................................................................. 3.459,5 760,1

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184) (Driftsbev.) ...B - -

 TB 261,7 -
14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 12,9 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B - -
 TB - -

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

23.21. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 106, 111, 180 og 192)

(Driftsbev.) .......................................................................B - -
 TB 778,3 -

13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) ..................................B - -
 TB 20,8 -

15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 182)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 16,0 -
30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm.

4) (Reservationsbev.) .......................................................B - -
 TB 2,8 -

31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 29,7 -
50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.) ......B - -

 TB 31,0 -

23.22. Land og vand
02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 445,2 164,0
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12. Indsatser vedrørende grundvand og vandforsyning
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB - -
13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB - -

31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm.
106) (Reservationsbev.) ...................................................B - -

 TB 54,9 -

23.23. Miljø og Erhverv
15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-

gram (Reservationsbev.) ...................................................B - -
 TB 144,3 -

30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm.
106) (Reservationsbev.) ...................................................B - -

 TB 16,4 -
50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB - -

60. Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (tekstanm.
43) (Lovbunden) ...............................................................B - -

 TB - -

23.24. Natur og Ressourcer
05. Erstatninger (Reservationsbev.) .......................................B - -

 TB 12,1 -
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.) ...............................................B - -

 TB -5,9 -
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) ..........B - -

 TB - 23,5
30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 0,7 0,7

50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekst-
anm. 107) (Reservationsbev.) ..........................................B - -

 TB 27,3 -
54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger

(tekstanm. 198) (Reservationsbev.) .................................B - -
 TB 50,0 50,0

55. Teknologipulje (Reservationsbev.) ..................................B - -
 TB 3,0 -

60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 414,0 401,7
62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 0,4 15,8

70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 3,6 -



680 § 23.

Natur og kyster mv.

23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse (tekstanm. 1)
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110)

(Statsvirksomhed) .............................................................B - -
 TB 193,2 -

02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) .............B - -
 TB - -

03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106) ................................B - -
 TB - -

04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8, 106 og 197)
(Anlægsbev.) .....................................................................B - -

 TB 496,3 63,8
06. Tilskud til oprensning ......................................................B - -

 TB 26,7 -
07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106

og 186) (Reservationsbev.) ..............................................B - -
 TB 5,5 2,5

08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 90,8 -
09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185)

(Anlægsbev.) .....................................................................B - -
 TB 256,1 26,2

20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) ........B - -
 TB 47,0 -

25. Øvrige tilskud (Reservationsbev.) ...................................B - -
 TB 5,0 -

Forskning på miljø- og naturområdet

23.41. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
40. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.) ...B - -

 TB 15,7 11,4

23.45. Forskning og udvikling inden for miljø- og naturområdet
10. Forskning og udvikling i øvrigt (Reservationsbev.) .......B - -

 TB 3,5 -

Natur- og skovfonde

23.52. Den Danske Klimaskovfond
02. Den Danske Klimaskovfond (Reservationsbev.) .............B - -

 TB - -



§ 23. 681

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 23.11., 23.21. og 23.31.
Miljøministeren bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige fi-

nansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og
forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 2. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommu-

nerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten.
Merudgifter større end 2,0 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 23.21.30.
I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer

af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljøministeren til at afholde udgifter til
dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22.
januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24,0 mio. euro, svarende til
180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 23.2.
Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse,

oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter,
herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse
af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 23.11.01.
Miljøministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over

de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de til-
fælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om
overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 23.31.02.
Miljøministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232

udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud.
Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af Vurderingsstyrel-
sen. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse,
Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovpligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 23.21.50. og 23.31.04.
Miljøministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med

udgiftsvirkning i senere finansår.

Nr. 43. ad 23.23.60.
Miljøministeren bemyndiges til i tilfælde af miljøskader, hvor den ansvarlige for en miljø-

skade eller for en overhængende fare for en miljøskade ikke er forpligtet til at bære omkostnin-
gerne til opfyldelse af dennes forpligtelser, jf. § 47, stk. 5 i LBK nr. 277 af 27. marts 2017 om
undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, som ændret ved lov nr. 126 af 30. ja-
nuar 2021 om miljøskadeloven og miljøbeskyttelse og forskellige andre love at afholde alle ud-
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gifter forbundet med forebyggelse og afhjælpning af skaden, herunder udgifter ud over de på
bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer.

Materielle bestemmelser.

Nr. 106. ad 23.11.14., 23.21.01., 23.21.15., 23.21.31., 23.21.50., 23.22.02., 23.22.31., 23.23.30.,
23.23.50., 23.24.60., 23.24.70., 23.31.01., 23.31.03., 23.31.04., 23.31.07. og 23.31.08.

Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder om
ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, be-
tingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds, og regler om renter og
a conto udbetaling. Miljøministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og til-
sagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt for hvilken dokumentation tilskudsmodtager
skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljøministeren kan herunder fastsætte bestemmelser
om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberetti-
gede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan stilles krav om, at tilskuddet
anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljøministeren stillede
tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljøministeren om ethvert forhold,
der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud, eller for miljøministerens
kontrol med at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljøministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder eller
at et tilskud, der er udbetalt, og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansø-
geren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Stk. 5. Miljøministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling
af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og ud-
betaling af tilskud til en ekstern virksomhed, herunder til en privat virksomhed.

Stk. 6. Miljøministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller
en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1 kan, hvis ikke andet
er fastsat, jf. stk. 9, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af
nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 2-8, i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og
Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. §
49.

Stk. 8. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der
har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov nr. 1715
af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fast-
holde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af kla-
gen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den
påklagede afgørelse, de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra
myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 9. Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgø-
relser efter stk. 1, 2 eller 4 eller afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1,
herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 23.24.50.
Miljøministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere,

der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljøministe-
ren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administra-
tion, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låne-
ordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebeta-
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lingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de
omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 23.31.01. og 23.31.20.
Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i LBK nr. 101 af 19. januar 2012

om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og
indtægter regnskabsføres under § 23.31.01. Naturstyrelsen. De årlige statslige tilskud til natio-
nalparkfondene udgiftsføres under § 23.31.20. Nationalparker som afgivet tilsagn, der herefter
løbende udbetales til § 23.31.01. Naturstyrelsen vedrørende nationalparkfondenes regnskabsførte
indtægter og udgifter.

Nr. 111. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nød-

område for skibe med behov for assistance, og for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage
et skib med behov for assistance.

Nr. 125. ad 23.11.01.
Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en

virksomhed ydes af Miljøministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport samt
vejledning. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis
dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan
kræves refunderet.

Nr. 179. ad 23.31.09.
Naturstyrelsen bemyndiges til at stille en garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til udgangen

af 2030 og før, til sikkerhed for de forpligtigelser, herunder til nedlukning og efterbehandling af
depot for havnesediment i Esbjerg Havn, der påhviler Kystdirektoratet i Naturstyrelsen, jf. an-
læggets miljøgodkendelse og § 39b i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017.

Nr. 180. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at bestemme eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af

tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger forbundet med
ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer
til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012.

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøg-
ningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt.
manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og mini-
steren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgø-
relser.

Nr. 182. ad 23.21.15.
Miljøministeren bemyndiges til at lade Friluftsrådet varetage forvaltningen af puljer til lokale

foreninger inden for friluftsområdet, herunder fastsættelsen af ansøgnings- og fordelingskriterier,
afgørelseskompetencen samt udbetalingen af puljen.

Stk. 2. Puljerne forudsættes udmøntet som ansøgningspuljer til lokale foreninger fordelt bredt
såvel geografisk som i forhold til foreninger og formål. Organisationerne kan som udgangspunkt
ikke afgrænse ansøgerkredsen til egne medlemmer. Puljen kan dog afgrænses til egne medlem-
mer, såfremt administrationsomkostningerne af puljen ellers bliver uforholdsmæssige store, eller
det kan begrundes ud fra andre saglige hensyn. Organisationerne kan ikke tildele midler til egne
afdelinger.

Stk. 3. Der foretages ikke effektvurderinger af tilskudsordningen.
Stk. 4. Afgørelser om tilskud fra puljerne kan ikke påklages til miljøministeren.
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Nr. 184. ad 23.11.01.
Miljøministeriet meddeler tilsagn om tilskud til institutioner og organisationer mv. i de nor-

diske lande, som arbejder for reduktion af luftforurening og udslip af klimagasser, og bemyndiges
til ved tilsagnsbrev at kunne fastsætte vilkår om tilsagnsmodtagers dokumentation i form af
budgetter, regnskaber mv., og bestemme at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Nr. 185. ad 23.31.09.
I tilknytning til gældende bestemmelser i lov om kystbeskyttelse, jf. § 16 a, stk. 1, § 19 b,

nr. 1, § 19 d, stk. 1 og 4, LBK nr. 705 af 29. maj 2020, og som led i kommunens opgaver ifølge
kommunalfuldmagten i forhold til sikring og vedligehold af attraktive, rene rekreative områder
mv. i byen, kan Københavns Kommune deltage i og medfinansiere Miljøministeriets anlægspro-
jekt vedrørende oprydning i Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og Tømmergraven i 2019-2021.

Nr. 186. ad 23.31.07.
Miljøministeren bemyndiges til at yde tilskud til visse ikke økonomiske eller konkurren-

ceudsatte aktiviteter i Foreningen Klimatorium.
Stk. 2. Udbetaling af tilskud efter stk. 1 sker på basis af aktivitetsplan med budget og på

nærmere vilkår fastsat ved tilskudsbrev.
Stk. 3. Klimatorium skal underrette Miljøministeriet om ethvert forhold, der har betydning

for tilskuddet eller for ministeriets kontrol med at tilskudsvilkårene overholdes.
Stk. 4. Ministeren kan bestemme, at tilskuddet helt eller delvist bortfalder, eller at tilskud helt

eller delvist skal tilbagebetales, hvis foreningsvedtægten eller tilskudsvilkår ikke overholdes, eller
de forhold hvorpå tilskuddet er givet, ændres væsentligt.

Stk. 5. Afgørelser truffet efter stk. 1 til 4 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
jf. § 1 og § 3 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49.

Stk. 6. Stk. 6. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljøministeriet
ved anvendelse af digitalt selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, lov nr. 1715 af 27. december 2020. Miljøministeriet skal, hvis det ønsker at fastholde
afgørelse snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen, vi-
deresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den på-
klagede afgørelse, de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse og en udtalelse fra Miljø-
ministeriet med ministeriets bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Nr. 192. ad 23.21.01.
Miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om obligatorisk elektronisk opkrævning

og indbetaling af gebyr efter naturbeskyttelseslovens § 72, LBK nr. 240 af 13. marts 2019, til
dækning af Miljøstyrelsens omkostninger i forbindelse med administration på CITES-området,
herunder behandling af ansøgninger om CITES-certifikater- og tilladelser.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om dispensation fra kravet om obligato-
risk elektronisk opkrævning og indbetaling af det i stk. 1 nævnte gebyr.

Nr. 194. ad 23.22.02.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde samt fastsætte regler om

tilskud til projekter, der har til formål at udtage kulstofrige lavbundsjorder af landbrugsmæssig
drift og gennem afbrydning af dræn, lukning af grøfter mv. genoprette den naturlige hydrologi i
videst muligt omfang (klima-lavbundsprojekter). Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskuddet, herunder ansøger og modtagerkreds,
ansøgningernes form og indhold, budgetter, krav til projekter, prioritering, behandlinger af an-
søgninger, tilskudsberettigede udgifter, lodsejerkompensation for værditab af projektarealer,
tinglysning af servitut på projektarealer om fastholdelse af naturlig hydrologi i videst muligt
omfang, krav til dokumentation, kontrol og tilsyn, samt klageadgang. Herudover kan der fast-
sættes yderligere regler, der er betinget af statsstøttegodkendelsen i EU.
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Stk. 2. Modtagere af tilskud til klima-lavbundsprojekter, jf. stk. 1, er forpligtet til at under-
rette ministeren om ethvert forhold, der har betydning for afgørelse om tilskud eller for kontrollen
med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sine beføjelser efter stk.
1 til institutioner under Miljøministeriet, ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri eller anden
offentlig myndighed.

Stk. 4. Tilskud kan ikke gives og lodsejerkompensation kan ikke udbetales, før der foreligger
statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen.

Stk. 5. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1-3 kan ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.

Nr. 197. ad 23.31.04.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at gennemføre klimalavbunds-

projekter, herunder ved køb af projektarealer, køb af erstatningsarealer, efterfølgende salg af disse
samt jordfordeling. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri varetager i udvælgelsen af pro-
jekter ud over klimahensyn andre hensyn, særligt vedrørende natur-, miljø- og klimatilpasning

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan afholde nødvendige anlægsudgifter
og yde lodsejerkompensation. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at
fastsætte nærmere regler for ordningen, herunder om krav til projekterne, lodsejerkompensation
for værditab af arealerne og for kompensation for øvrige udgifter for lodsejeren knyttet til ud-
tagningen, tinglysning af servitut på projektarealer om fastholdelse af naturlig hydrologi i videst
muligt omfang samt kontrol og tilsyn. Herudover kan der fastsættes yderligere regler, der er be-
tinget af statsstøttegodkendelse i EU.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sine beføjelser efter stk.
1 og 2 til institutioner under Miljøministeriet, ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri eller
anden offentlig myndighed.

Stk. 4. Lodsejerkompensation kan ikke udbetales, før der foreligger statsstøttegodkendelse fra
EU-Kommissionen.

Stk. 5. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1-3 kan ikke indbringes
for anden administrativ myndighed.

Nr. 198. ad 23.24.54.
Miljøministeren bemyndiges til at yde et tilskud til regionernes håndtering af generations-

forureninger.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, om behandling af

ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, betingelser og vilkår for modtagelse af
tilskuddet, herunder modtagerkreds, og regler om renter og a conto udbetaling. Ministeren be-
myndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds- og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud,
samt for hvilken dokumentation tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse.
Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, re-
vision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af
ordningen. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller en
anden offentlig myndighed.

Stk. 4. Afgørelser truffet i henhold til stk. 1-3 og regler udstedt i medfør af stk. 1-3 kan ikke
indbringes for ministeren eller en anden administrativ myndighed.
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Indledning
Miljøministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder

nettomerudgifter på i alt 3.539,9 mio. kr. og nettomerindtægter på i alt 1.632,8 mio. kr. under
delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2021. Der er optaget ud-
gifter på 879,6 mio. kr. og indtægter på 87,8 mio. kr. uden for loft. Ændringerne af bevillingerne
i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles i følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... - 1.907,1 1.907,1
Udgifter ............................................................................ - 3.539,9 3.539,9
Indtægter .......................................................................... - 1.632,8 1.632,8

Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. - 791,8 791,8
Udgifter ............................................................................ - 879,6 879,6
Indtægter .......................................................................... - 87,8 87,8

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 757,6 3.539,9 1.632,8
2. Aktstykker .................................................................... 15,2 177,9 455,1
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 0,5 0,5 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 732,3 3.558,7 1.234,6
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -2,6 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 2,5 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 9,6 -197,1 -56,9

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 879,6 87,8
2. Aktstykker .................................................................... - 207,5 30,4
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 532,4 57,4
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 139,7 -

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der er på § 23. Miljøministeriet optaget nettomerudgifter på 385,4 mio. kr. og nettomerind-

tægter på 485,5 mio. kr. som følge af aktstykker. Ændringerne kan navnlig henføres til, at der
er optaget nettomerudgifter på 282,4 mio. kr. til lavbundsindsatser, jf. akt. 52 af 18. november
2021, nettomerudgifter på 30,0 mio. kr. til natur- og miljøopgaver mv. som led i en midlertidig
styrkelse af den offentlige beskæftigelse, jf. akt. 198 af 8. april 2021, samt nettomerindtægter på
412,0 mio. kr. fra EU's genopretningsfacilitet i forbindelse med den danske EU-genopretningsplan
for 2021, jf. akt. 140 af 16. december 2021.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er på § 23. Miljøministeriet optaget ekstraordinære nettomerudgifter på 0,5 mio. kr. som

følge af COVID-19, hvilket kan henføres til, at der er overført 0,5 mio. kr. fra Fødevarestyrelsen
til Miljøstyrelsen til finansiering af Miljøstyrelsens udgifter vedrørende mink og COVID-19.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der er på § 23. Miljøministeriet optaget nettomerudgifter på 4.091,1 mio. kr. og nettome-

rindtægter på 1.292,0 mio. kr. som følge af bevillingsoverførsler mellem ministerområder. Æn-
dringerne skyldes navnlig oprettelsen af § 23. Miljøministeriet på forslag til lov om tillægsbe-
villing for finansåret 2021, jf. kongelig resolution af 19. november 2020. Det opgjorte beløb er
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eksklusiv overførsel af forbrug af opsparing på 14,5 mio. kr. på § 23.31.04. Arealforvaltning mv.
og 3,5 mio. kr. på § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv. samt et negativt forbrug af opsparing
på -18,5 mio. kr. på § 23.24.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler, i alt -0,5 mio. kr. Over-
førsel af forbrug af opsparing indgår i tabellerne i anmærkningsteksten for de enkelte konti,
hvorfor summen af indtægter i tabellerne i anmærkningsteksten samlet set afviger -0,5 mio. kr.
fra ovenstående tabel.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på § 23. Miljøministeriet bl.a. overført bevilling mellem departementet, Miljøstyrelsen

og Naturstyrelsen som følge af opgaveændringer mv. Overførslerne medfører netto ingen bevil-
lingsmæssige ændringer for det samlede ministerområde.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der er på § 23. Miljøministeriet optaget nettomindreudgifter på 2,6 mio. kr. som følge af

dispositionsbegrænsninger, heraf 1,6 mio. kr. som følge af cirkulære om dispositionsbegræns-
ninger for 2021 af 18. november 2021 og 1,0 mio. kr. som følge af konsulentbesparelser på Fi-
nansministeriets brugerfinansierede område og prisfald i ydelserne.

ad 8. Direkte efterbevilling mv.
Der er på § 23. Miljøministeriet optaget nettomerudgifter på 2,5 mio. kr. i direkte efterbe-

villing som følge af regulering af tilskudsbeløbet på indsamlingsordningen vedrørende dæk.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er på § 23. Miljøministeriet optaget nettomindreudgifter på 57,4 mio. kr. og nettomin-

dreindtægter på 56,9 mio. kr. som følge af andre bevillingsforslag.

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

Nettotal ...................................................................................... - 1.907,1 1.907,1
Udgift ......................................................................................... - 3.539,9 3.539,9
Indtægt ....................................................................................... - 1.632,8 1.632,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - 274,6 274,6
23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ....................................... - 274,6 274,6

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ......................... - 1.354,8 1.354,8
23.21. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) ................. - 847,6 847,6
23.22. Land og vand ................................................................. - 336,1 336,1
23.23. Miljø og Erhverv ........................................................... - 160,7 160,7
23.24. Natur og Ressourcer ...................................................... - 10,4 10,4

Natur og kyster mv. ................................................................ - 269,9 269,9
23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse (tekstanm. 1) ....... - 269,9 269,9

Forskning på miljø- og naturområdet .................................. - 7,8 7,8
23.41. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ....................... - 4,3 4,3
23.45. Forskning og udvikling inden for miljø- og naturom-
 rådet ................................................................................ - 3,5 3,5

Natur- og skovfonde ............................................................... - - -
23.52. Den Danske Klimaskovfond ......................................... - - -
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Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... - 791,8 791,8
Udgift ......................................................................................... - 879,6 879,6
Indtægt ....................................................................................... - 87,8 87,8

Specifikation af nettotal:

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ......................... - 15,6 15,6
23.21. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) ................. - 31,0 31,0
23.22. Land og vand ................................................................. - - -
23.24. Natur og Ressourcer ...................................................... - -15,4 -15,4

Natur og kyster mv. ................................................................ - 776,2 776,2
23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse (tekstanm. 1) ....... - 776,2 776,2

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ - 2.699,4 2.699,4
Forbrug af videreførsel ............................................................. - -0,5 -0,5
Aktivitet i alt ............................................................................. - 2.698,9 2.698,9
 Udgift ..................................................................................... - 4.419,5 4.419,5
 Indtægt ................................................................................... - 1.720,6 1.720,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... - 2.403,7 2.403,7
 Indtægt ................................................................................... - 971,3 971,3
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... - 170,6 170,6
 Indtægt ................................................................................... - 144,0 144,0
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... - 1.249,9 1.249,9
 Indtægt ................................................................................... - 572,5 572,5
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... - 7,9 7,9
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... - 587,4 587,4
 Indtægt ................................................................................... - 32,8 32,8
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Fællesudgifter

23.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)

23.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 184) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 261,7 261,7
Indtægt ............................................................................... - 9,0 9,0
Udgift ................................................................................. - 270,7 270,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 194,4 270,7 9,0

2. Aktstykker  
Tilførsel til oprettelse af Miljøministeriets departe-
ment, jf. akt. 268 af 10. juni 2021 .............................. 6,8 8,5 -
Reduktion som følge af vejledning om ammoniak-
fejl i husdyrgodkendelse.dk, jf. akt. 320 af 29. juni

 2021 .............................................................................. - -0,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.11.01. Departementet, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 9,0 9,0
Overført fra § 24.11.01. Departementet, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ 180,0 244,6 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ 2,1 6,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til finansi-
ering af opgaver vedrørende Miljøministeriets bil-
ledarkiv ......................................................................... -0,4 -1,2 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til finansi-
ering af opgaver vedrørende koncernwebfunktion ..... -0,9 -2,1 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til medfinan-
siering af projekt om analyse af nitrat i forhold til

 grundvandsforekomster ................................................ - -0,4 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til medfinan-
siering af høringsværktøj til vandområdeplanerne

 2021-2027 .................................................................... - -0,7 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til medfinan-
siering af projekt vedrørende positivliste for parti-

 kelfiltre ......................................................................... - -0,6 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til medfinan-
siering af projekt om NOx-udledning fra skibe ......... - -0,2 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til finansi-
ering af projekt vedrørende indsamlingsprocent for
bærbare batterier .......................................................... - -0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  



§ 23.11.01. 693

Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og
biodiversitetspakke ....................................................... 6,8 8,2 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ - 5,4 5,4
Egenkapital i alt ................................................................. - 5,4 5,4

Langfristet gæld primo ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - 0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... - -0,2 -0,2

Låneramme ........................................................................ - 6,0 6,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - -3,3 -3,3

23.11.14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 12,9 12,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12,9 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.11.14. Mærkningsordning, for-
midling mv., jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 12,9 -

23.11.79. Reserver og budgetregulering

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

2. Aktstykker  
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 37 af 11. november 2021 .. - -44,7 -
Udmøntning af reserve til lavbundsindsatsen, jf.
akt. 52 af 18. november 2021 ..................................... - -50,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ... - 270,7 -
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ... - 51,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Overført til § 23.11.01. Departementet som led i
udmøntning af reserve til natur- og biodiversitets-

 pakke ............................................................................ - -8,2 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen som led i
udmøntning af reserve til natur- og biodiversitets-

 pakke ............................................................................ - -2,8 -
Overført til § 23.21.50. Anlægsprogram som led i
udmøntning af reserve til natur- og biodiversitets-

 pakke ............................................................................ - -10,0 -
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats som
led i udmøntning af reserve til natur- og biodiversi-

 tetspakke ....................................................................... - -7,7 -
Overført til § 23.31.04. Arealforvaltning mv. som
led i udmøntning af reserve til natur- og biodiversi-

 tetspakke ....................................................................... - -129,7 -
Overført til § 23.31.01. Naturstyrelsen som led ud-
møntning af reserve til natur- og biodiversitetspak-

 ke .................................................................................. - -67,0 -
Overført til § 23.45.10. Forskning og udvikling i
øvrigt som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - -0,6 -
Nulstilling af reserve til ændrede dispositioner i be-

 villingsåret .................................................................... - -1,0 -
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Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

23.21. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)

23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 106, 111, 180 og 192) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 778,3 778,3
Indtægt ............................................................................... - 90,4 90,4
Udgift ................................................................................. - 868,7 868,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 555,0 868,7 90,4

2. Aktstykker  
Tilførsel som følge af overtagelse af havbrugsopga-
ver fra kommunerne, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 .... 0,9 1,2 -
Tilførsel til understøttelse af eksportindsats vedrø-
rende vand og miljø som led i sommer- og er-
hvervspakke, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 .................. 0,4 0,5 -
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 37 af 11. november 2021 .. 0,9 0,9 -
Udmøntning af reserve til lavbundsindsatsen, jf.
akt. 52 af 18. november 2021 ..................................... 6,2 8,0 -
Refusion fra EU's genopretningsfacilitet, jf. akt.
140 af 16. december 2021 ........................................... - - 8,0

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til finan-
siering af Miljøstyrelsens udgifter relateret til mink
og COVID-19 .............................................................. 0,5 0,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.11.01. Departementet, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 3,1 -
Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ 543,5 839,6 75,0
Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 7,4 7,4

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 23.21.13. Danmarks Miljøportal som
følge af konvertering af midler fra øvrig drift til
lønsum og omvendt ..................................................... -1,5 -1,5 -
Overført fra § 23.21.13. Danmarks Miljøportal som
følge af konvertering af midler fra øvrig drift til
lønsum og omvendt ..................................................... - 1,5 -
Overført fra § 23.11.01. Departementet til finansi-
ering af opgaver vedrørende Miljøministeriets bil-
ledarkiv ......................................................................... 0,4 1,2 -
Overført fra § 23.11.01. Departementet til finansi-
ering af opgaver vedrørende koncernwebfunktion ..... 0,9 2,1 -
Overført fra § 23.31.01. Naturstyrelsen til finansi-
ering af opgaver vedrørende koncernwebfunktion ..... - 0,5 -
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Overført fra § 23.11.01. Departementet til medfi-
nansiering af projekt om analyse af nitrat i forhold
til grundvandsforekomster ........................................... - 0,4 -
Overført fra § 23.11.01. Departementet til medfi-
nansiering af høringsværktøj til vandområdeplaner-
ne 2021-2027 ............................................................... - 0,7 -
Overført fra § 23.11.01. Departementet til medfi-
nansiering af projekt vedrørende positivliste for

 partikelfiltre .................................................................. - 0,6 -
Overført fra § 23.11.01. Departementet til medfi-
nansiering af projekt om NOx-udledning fra skibe .... - 0,2 -
Overført fra § 23.11.01. Departementet til finansi-
ering af projekt vedrørende indsamlingsprocent for
bærbare batterier .......................................................... - 0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og
biodiversitetspakke ....................................................... 2,0 2,0 -
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og
biodiversitetspakke ....................................................... 0,4 0,4 -
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og
biodiversitetspakke ....................................................... 0,4 0,4 -
Overført til § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen som
følge af overdragelse af GUDP-sekretariatsfunktion,
jf. BV 3.3.2 .................................................................. - -0,5 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ - 31,0 31,0
Overført overskud .............................................................. - 117,8 117,8
Egenkapital i alt ................................................................. - 148,8 148,8

Langfristet gæld primo ...................................................... - 155,9 155,9
+ anskaffelser .................................................................... - 76,0 76,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - -64,4 -64,4
- afskrivninger ................................................................... - 21,8 21,8
Samlet gæld ultimo ........................................................... - 145,7 145,7

Låneramme ........................................................................ - 173,2 173,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - 84,1 84,1
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23.21.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 20,8 20,8
Indtægt ............................................................................... - 20,1 20,1
Udgift ................................................................................. - 40,9 40,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 8,2 40,9 20,1

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. 6,7 38,9 19,1
Overført fra § 24.51.13. Danmarks Miljøportal, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 1,0 1,0

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen som følge af
konvertering af midler fra øvrig drift til lønsum og

 omvendt ........................................................................ - -1,5 -
Overført fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen som følge af
konvertering af midler fra øvrig drift til lønsum og
omvendt ........................................................................ 1,5 1,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering vedrørende overdragelse af an-
læg, som led i den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi, jf. BV 3.3.2 .................................................... - 1,0 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ - 0,8 0,8
Overført overskud .............................................................. - 4,6 4,6
Egenkapital i alt ................................................................. - 5,4 5,4

Langfristet gæld primo ...................................................... - 28,1 28,1
+ anskaffelser .................................................................... - 3,0 3,0
- afskrivninger ................................................................... - 4,7 4,7
Samlet gæld ultimo ........................................................... - 26,4 26,4

Låneramme ........................................................................ - 45,5 45,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - 58,0 58,0
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23.21.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 182) (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 37 af 11. november 2021 .. - 10,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.51.15. Forskellige tilskud, jf. kon-
gelig resolution af 19. november 2020 ....................... - 2,5 -
Overført fra § 24.51.15. Forskellige tilskud, jf. kon-
gelig resolution af 19. november 2020 ....................... - 3,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til forudbetaling af støttemidler til Rådet
for Grøn Omstilling, jf. BV 3.3.2 ............................... - - -

23.21.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservations-
bev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.51.30. Nordisk Miljøfinansierings-
selskab NEFCO, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - 2,8 -

23.21.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 29,7 29,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 29,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - 1,0 -
Overført fra § 24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - 28,7 -
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23.21.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 31,0 31,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 31,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 37 af 11. november 2021 .. - 8,4 -
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 81 af 9. december 2021 .... - 5,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.51.50. Anlægsprogram, jf. konge-
lig resolution af 19. november 2020 ........................... - 2,7 -
Overført fra § 24.51.50. Anlægsprogram, jf. konge-
lig resolution af 19. november 2020 ........................... - 4,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - 10,0 -

23.22. Land og vand

23.22.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 445,2 445,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - 164,0 164,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 445,2 164,0

2. Aktstykker  
Tilpasning af den nationale medfinansiering af
Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet (EHFAF) i
2021, jf. akt. 353 af 23. september 2021 .................... - 6,5 7,0
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 37 af 11. november 2021 .. - 14,3 -
Udmøntning af reserve til lavbundsindsatsen, jf.
akt. 52 af 18. november 2021 ..................................... - 192,4 -
Ændring af anmærkningstekst til §23.22.02.14. Hel-
hedsprojekter i klimafølsomme vandløbssystemer,
jf. akt 220 af 29. april 2021 ........................................ - - -
Refusion fra EU's genopretningsfacilitet, jf. akt.
140 af 16. december 2021 ........................................... - - 122,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.52.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 3,0 -
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Overført fra § 24.52.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 94,3 -
Overført fra § 24.52.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 92,8 35,0
Overført fra § 24.52.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 8,1 -
Overført fra § 24.52.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 3,0 -
Overført fra § 24.52.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 6,9 -
Overført fra § 24.52.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 3,3 -
Overført fra § 24.52.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 12,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - 7,7 -

I henhold til akt. 220 af 29. april 2021 erstattes eksisterende anmærkningstekst under
§23.22.02.14. Helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer af følgende:

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om målrettet
regulering af januar 2018 er afsat en grøn pulje på 90,0 mio. kr. i perioden 2018-2019. Puljen
er udmøntet efter aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti således, at
der er afsat 12,1 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 på nærværende konto. Midlerne anvendes
til et antal helhedsprojekter i udvalgte klimafølsomme vandløbssystemer, som tilgodeser hensyn
omkring natur og klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift blandt andet gennem ekstensi-
vering og jordfordeling. Midlerne kan endvidere anvendes som tilskud til teknisk bistand til
kommunernes helhedsplanlægning for vandløbssystemerne i en pilotordning. Indsatsen kan såle-
des tilgodese klimatilpasning, naturen i lokalområdet og en forbedret arrondering af landbrugs-
ejendomme. Projekterne kan konkret omfatte f.eks. etablering af vandparkering, vådbundskov og
restaurering af hele ådale. Kommunerne har derudover mulighed for sammen med lodsejere at
aftale tiltag for højkvalitetsnatur, hvis der er enighed om dette.

23.22.12. Indsatser vedrørende grundvand og vandforsyning (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Indsatser vedrørende grundvand og vandforsyning,
jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ........................................ - -15,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.52.12. Indsatser vedrørende
grundvand og vandforsyning, jf. kongelig resolution
af 19. november 2020 .................................................. - 15,0 -
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23.22.13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.52.13. Kompensation vedrørende
tilbagebetaling af vandafgift, jf. kongelig resolution
af 19. november 2020 .................................................. - - -

23.22.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106) (Reserva-
tionsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.52.31. Aktiviteter vedrørende be-
kæmpelsesmidler, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - 54,9 -

23.23. Miljø og Erhverv

23.23.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 144,3 144,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 144,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.53.15. Miljøteknologisk Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram, jf. kongelig reso-
lution af 19. november 2020 ....................................... - 144,3 -
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23.23.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 16,4 16,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 16,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.53.30. Ordninger for reduktion af
partikeludslip, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 16,4 -

23.23.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.53.50. Virksomhedsordningen, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - - -

23.23.60. Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (tekstanm. 43) (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.53.60. Forebyggelse og afhjælp-
ning af miljøskader, jf. kongelig resolution af 19.
november 2020 ............................................................ - - -



§ 23.24. 703

23.24. Natur og Ressourcer

23.24.05. Erstatninger (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 12,1 12,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.05. Erstatninger, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 12,1 -

23.24.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - -5,9 -5,9
Indtægt ............................................................................... - 111,2 111,2
Udgift ................................................................................. - 105,3 105,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 105,3 111,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.06. Jagttegnsafgift, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 105,3 111,2

23.24.08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 23,5 23,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 23,5

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.08. Vederlag for råstofindvin-
ding, jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ... - - 23,5
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23.24.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.30. Tilskud til genplantning ef-
ter stormfald, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 0,7 -
Overført fra § 24.54.30. Tilskud til genplantning ef-
ter stormfald, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - - 0,7

23.24.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 27,3 27,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 27,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.50. Afhjælpende foranstaltnin-
ger, værditabsordning, jf. kongelig resolution af 19.
november 2020 ............................................................ - 27,3 -

23.24.54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger (tekstanm. 198)
 (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Refusion fra EU's genopretningsfacilitet, jf. akt.
140 af 16. december 2021 ........................................... - - 50,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.54. Støtte til indsats vedrøren-
de generationsforureninger, jf. kongelig resolution
af 19. november 2020 .................................................. - 50,0 -



§ 23.24.55. 705

23.24.55. Teknologipulje (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.55. Teknologipulje, jf. konge-
lig resolution af 19. november 2020 ........................... - 3,0 -

23.24.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 414,0 414,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 401,7 401,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 414,0 401,7

2. Aktstykker  
Refusion fra EU's genopretningsfacilitet, jf. akt.
140 af 16. december 2021 ........................................... - - 100,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.60. Indsamlingsordning vedr.
dæk og biler, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 61,1 50,6
Overført fra § 24.54.60. Indsamlingsordning vedr.
dæk og biler, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 250,4 251,1
Overført fra § 24.54.60. Indsamlingsordning vedr.
dæk og biler, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 100,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af tilskudsbeløbet på dækordningen sva-
rende til de faktiske udgifter til moms ....................... - 2,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til at videreudvikle det digitale system til
skrotningsattest og udbetaling af skrotningsgodtgø-
relse (DUS), jf. BV 3.3.2 ............................................ - - -
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23.24.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,4 0,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - 15,8 15,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,4 15,8

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.62. Indsamlingsordning vedr.
bærbare batterier, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - 0,4 15,8

23.24.70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.70. Ressourcer, affald og gen-
anvendelse, jf. kongelig resolution af 19. november

 2020 .............................................................................. - 3,6 -



§ 23.3. 707

Natur og kyster mv.

23.31. Arealforvaltning og kystbeskyttelse (tekstanm. 1)

23.31.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 193,2 193,2
Indtægt ............................................................................... - 729,8 729,8
Udgift ................................................................................. - 923,0 923,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 923,0 729,8

2. Aktstykker  
Tilførsel til natur- og miljøopgaver mv. som led i
midlertidig styrkelse af den offentlige beskæftigel-
se, jf. akt. 198 af 8. april 2021 ................................... - 30,0 -
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 37 af 11. november 2021 .. - - 20,6
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 81 af 9. december 2021 .... - - 15,5
Afhændelse af sommerhusgrunde ved Skals, jf. akt.
51 af 18. november 2021 ............................................ - - -
Afhændelse af Nordals Naturskole til Sønderborg
Kommune, jf. akt. 269 af 10. juni 2021 ..................... - - -
Refusion fra EU's genopretningsfacilitet, jf. akt.
140 af 16. december 2021 ........................................... - - 132,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 388,4 -
Overført fra § 24.74.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 330,3 543,3
Overført fra § 24.74.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 66,0 66,5
Overført fra § 24.74.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 41,8 8,8
Overført fra § 24.74.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 35,1 -
Overført fra § 24.74.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 23,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til finansi-
ering af opgaver vedrørende koncernwebfunktion ..... - -0,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,0 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - 2,0 -
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Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - 3,9 -8,1
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - 4,2 -48,8

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

Reguleret egenkapital ........................................................ - 29,9 29,9
Overført overskud .............................................................. - 59,3 59,3
Egenkapital i alt ................................................................. - 89,2 89,2

Langfristet gæld primo ...................................................... - 948,4 948,4
+ anskaffelser .................................................................... - 63,3 63,3
- afhændelse af aktiver ...................................................... - 19,8 19,8
- afskrivninger ................................................................... - 45,3 45,3
Samlet gæld ultimo ........................................................... - 946,6 946,6

Donationer ......................................................................... - 77,3 77,3
Låneramme ........................................................................ - 1.277,7 1.277,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - 74,1 74,1

23.31.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.02. Salg af ejendomme, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - - -

23.31.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.03. Testcenter Østerild, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - - -



§ 23.31.04. 709

23.31.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8, 106 og 197) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 496,3 496,3
Indtægtsbevilling ............................................................... - 63,8 63,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 496,3 63,8

2. Aktstykker  
Tilførsel til statslig skovrejsning, jf. akt. 239 af 20.
maj 2021 ...................................................................... - 5,0 -
Udmøntning af nettoprovenu fra afhændelse af
Raadvads boligdel til naturgenopretningsprojekter,
jf. akt. 258 af 3. juni 2021 .......................................... - 30,4 30,4
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 37 af 11. november 2021 .. - 31,2 -
Udmøntning af reserve til lavbundsindsatsen, jf.
akt. 52 af 18. november 2021 ..................................... - 132,0 -
Udmøntning af udisponerede midler i natur- og bio-
diversitetspakken, jf. akt. 81 af 9. december 2021 .... - 9,9 -
Igangsættelse af anlægsprojektet "Klima-lavbunds
projekt - Sejersbæk Kog", jf. akt. 244 af 27. maj
2021 .............................................................................. - - -
Igangsættelse af anlægsprojektet "Klima-lavbunds
projekt - Kvorning", jf. akt. 368 af 27. maj 2021 ...... - - -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 31,8 32,0
Overført fra § 24.74.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 6,5 -
Overført fra § 24.74.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 19,5 -
Overført fra § 24.74.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 98,4 -
Overført fra § 24.74.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 1,4 1,4
Overført fra § 24.74.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - 122,9 -
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - 6,8 -
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Anlægsskema: Klima-lavbundsprojekt - Kvorning
Projektbeskrivelse: Formålet er at reducere landbrugets drivhusgasudledning og samtidig

understøtte natur-, miljø- og øvrige klimaformål
Hjemmel: Nyt projekt. Bekendtgørelse om klima-lavbundsprojekter, BEK nr. 50 af

15/01/2021. Bevillingsmæssig hjemmel under § 23.31.04.45. Akt 368 af
27. maj 2021

Igangsættelse: 2021
Færdiggørelse: 2025
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. FL 2021 (indeks 108,8).......................................... 134,8 134,8
Specifikation af forslag til tillægsbevilling:
Bevillinger og forbrug:

Eksisterende
bevilling

Forbrug

Ult.
2020 . 64,8
2021 .................................................................................................... 76,6
2022 .................................................................................................... 34,7
2023 .................................................................................................... 22,6
2024 .................................................................................................... 0,8
2025 .................................................................................................... -69,9
Driftsmæssige konsekvenser:
Mindre midlertidige driftsudgifter vedr. arealerne er indregnet i projektøkonomien. Da arealerne
forventes afhændet, når projektet er afsluttet, har projektet ikke varige driftsmæssige konsekven-
ser.

Anlægsskema: Klima-lavbundsprojekt - Sejersbæk Kog
Projektbeskrivelse: Formålet er at reducere landbrugets drivhusgasudledning og samtidig

understøtte natur-, miljø- og øvrige klimaformål
Hjemmel: Nyt projekt. Bekendtgørelse om klima-lavbundsprojekter, BEK nr. 50 af

15/01/2021. Akt. 244 af 27. maj 2021.
Igangsættelse: 2021
Færdiggørelse: 2026
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. FL 2021 (indeks 108,8).......................................... 134,4 134,4
Specifikation af forslag til tillægsbevilling:
Bevillinger og forbrug:

Eksisterende
bevilling

Forbrug

Ult.
2020 . 109,4
2021 .................................................................................................... 47,5
2022 .................................................................................................... 41,2
2023 .................................................................................................... 14,0
2024 .................................................................................................... 14,0
2025 .................................................................................................... 7,7
2026 .................................................................................................... -15,0



§ 23.31.04. 711

23.31.06. Tilskud til oprensning

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 26,7 26,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 26,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.06. Tilskud til oprensning, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - 26,7 -

23.31.07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106 og 186) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,5 5,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - 2,5 2,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,5 2,5

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.07. Tilskud til natur og klima-
tilpasning, jf. kongelig resolution af 19. november

 2020 .............................................................................. - 3,0 -
Overført fra § 24.74.07. Tilskud til natur og klima-
tilpasning, jf. kongelig resolution af 19. november
2020 .............................................................................. - 2,5 2,5

23.31.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 90,8 90,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 90,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.08. Puljer til diger og kystbe-
skyttelse mv., jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 90,8 -

Driftsmæssige konsekvenser:
Mindre midlertidige driftsudgifter vedr. arealerne er indregnet i projektøkonomien. Da arealerne
forventes afhændet, når projektet er afsluttet, har projektet ikke varige driftsmæssige konsekven-
ser.
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23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 256,1 256,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - 26,2 26,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 256,1 26,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne
mv., jf. kongelig resolution af 19. november 2020 .... - 21,5 0,3
Overført fra § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne
mv., jf. kongelig resolution af 19. november 2020 .... - 15,0 -
Overført fra § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne
mv., jf. kongelig resolution af 19. november 2020 .... - 197,1 19,4
Overført fra § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne
mv., jf. kongelig resolution af 19. november 2020 .... - 5,6 2,8
Overført fra § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne
mv., jf. kongelig resolution af 19. november 2020 .... - 3,0 1,5
Overført fra § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne
mv., jf. kongelig resolution af 19. november 2020 .... - 4,2 2,1
Overført fra § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne
mv., jf. kongelig resolution af 19. november 2020 .... - 8,4 0,1
Overført fra § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne
mv., jf. kongelig resolution af 19. november 2020 .... - 1,3 -

23.31.20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 47,0 47,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 47,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 9,4 -
Overført fra § 24.74.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 9,4 -
Overført fra § 24.74.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 9,4 -
Overført fra § 24.74.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 9,4 -
Overført fra § 24.74.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 9,4 -
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23.31.25. Øvrige tilskud (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Afhændelse af Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle
til Skive Kommune, jf. akt. 80 af 9. december 2021 - - -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.74.25. Øvrige tilskud, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - 5,0 -
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Forskning på miljø- og naturområdet

23.41. Forskningsbaseret myndighedsbetjening

23.41.40. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 15,7 15,7
Indtægtsbevilling ............................................................... - 11,4 11,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,7 11,4

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildt-
opgaver, jf. kongelig resolution af 19. november

 2020 .............................................................................. - 4,3 -
Overført fra § 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildt-
opgaver, jf. kongelig resolution af 19. november
2020 .............................................................................. - 10,0 10,0
Overført fra § 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildt-
opgaver, jf. kongelig resolution af 19. november
2020 .............................................................................. - 1,4 1,4

23.45. Forskning og udvikling inden for miljø- og naturområdet

23.45.10. Forskning og udvikling i øvrigt (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og
demonstration, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 2,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til natur- og

 biodiversitetspakke ....................................................... - 0,6 -



§ 23.5. 715

Natur- og skovfonde

23.52. Den Danske Klimaskovfond

23.52.02. Den Danske Klimaskovfond (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 24.82.02. Den Danske Klimaskov-
fond, jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ... - - -



716 § 23.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 1994.
Der søges hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering

og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår.
Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering
af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring og udveksling
af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer af den danske
forskning på ministeriets område.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2004.
Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til at refundere kommunernes udgifter

til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten. Udgifterne hertil finansieres
inden for den gældende bevillingsramme op til et beløb på 2,0 mio. kr. årligt. Eventuelle udgifter
herudover kan efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg optages på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 1998.
Tekstanmærkningen har til formål at sikre bevillingsmæssig dækning for en eventuel hel eller

delvis indfrielse af den danske stats garantiforpligtigelse over for Den Nordiske Investeringsbank
i forbindelse med miljøinvesteringer i Nordens nærområder, jf. akt. 143 af 22. januar 1997.

Eventuelle udgifter til indfrielse af garantien kan afholdes direkte på de årlige forslag til lov
om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,
og er optaget første gang på finansloven for 2003.
Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af katastrofer forårsaget af

produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde
de fornødne udgifter, også ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer.

Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljø-
uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 1995.
Tekstanmærkningen er opført som følge af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF)

nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Forordningen, der blandt andet gennemfører Baselkon-
ventionen om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og dets bortskaffelse,
forpligter afsenderstaten til i nærmere angivne tilfælde at tage affald tilbage. Tekstanmærkningen
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giver mulighed for, at Danmark som afsenderstat kan afholde eventuelle udgifter i de situationer,
hvor udgiften ikke kan afholdes af de involverede parter (anmelder og modtager).

Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020.

Den er optaget første gang på finansloven for 2008.
Naturstyrelsen lejer ca. 520 sommerhusgrunde ud til lejere, der ejer sommerhuset på grunden.

Den udlejning påbegyndtes i 1920'erne i klitterne langs den jyske vestkyst. Hensigten er, at ejerne
af sommerhusgrundene også bør eje de grunde, hvorpå deres sommerhuse er placeret. Dertil
kommer, at lejerne har givet udtryk for et ønske om at eje grundene. Miljøministeren vil derfor
tilbyde lejerne, at de kan købe den grund, deres sommerhus ligger på. Et salg forudsætter ud-
stykning. Der er 232 grunde, der kan udstykkes og sælges til lejerne. Salget vil blive et tilbud til
lejerne. Lejemålene vil også kunne fortsættes.

Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2015.
Tekstanmærkningen giver miljøministeren mulighed for at garantere den statslige finansiering

ud over finansåret i forbindelse med naturforvaltningsprojekter, hvor der modtages midler fra
anden side til delvis finansiering af projekterne, f.eks. fra EU, kommuner, vandværker, fonde
mv.

Ad tekstanmærkning nr. 43.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2021. Ændringen sker på baggrund af en ændring
af lovgivningen vedrørende undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (operatø-
rers handlepligt samt indførelse af visse definitioner) samt henvisning til dansk lovgivning på
området. Tekstanmærkningen giver miljøministeren beføjelse til i tilfælde af miljøskader, hvor
den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade ikke er forpligtet
til at bære omkostningerne til opfyldelse af dennes forpligtelser i henhold til § 47, stk. 5 i lov
om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, jf. LBK nr. 277 af 27. marts 2017,
som ændret ved lov om ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige
andre love, jf. lov nr. 126 af 30. januar 2021 om at afholde alle udgifter forbundet med fore-
byggelse og afhjælpning af særlige miljøskader. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til
at kunne gennemføre hurtig forebyggelse og afhjælpning i de særlige tilfælde af miljøskader.
Merudgifter ift. det budgetterede kræver forudgående forelæggelse for Finansudvalget.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2014.
Tekstanmærkningen bemyndiger miljøministeren til at etablere tilskudsordninger på Miljø-

ministeriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af til-
skud under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side
og mulighed for udlicitering af administrationen. Tekstanmærkningen indeholder herudover regler
om klageadgang til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i lov nr. 1715 af 27. december 2016
om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. stk. 7, men også mulighed i stk. 9 for, at ministeren kan
beslutte regler om, at afgørelser ikke skal kunne påklages.
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Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2004.
Tekstanmærkningen præciserer reglerne for ydelse af statsgaranti for lån under den om-

handlende konto, herunder krav og dokumentation for de boligejere, der ønsker at bruge låne-
ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2013.
Naturstyrelsen ændrer regnskabspraksis så de årlige statslige tilskud til nationalparkfondene

udgiftsføres under § 23.31.20. Nationalparker som afgivet tilsagn, der formindskes i forbindelse
med udbetalingen til § 23.31.01. Naturstyrelsen vedrørende Nationalparkfondenes regnskabsførte
indtægter og udgifter.

Tekstanmærkningen præciserer desuden, at nationalparkfondenes regnskaber revideres i hen-
hold til §§ 2, stk. 1, nr. 1 og 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. LBK nr. 101
af 19. januar 2012, og at nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under §
24.74.01. Naturstyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2015.
Tekstanmærkningen har til formål at skabe hjemmel til, at miljøministeren kan stille garanti

over for havne, som miljøministeren har udpeget som nødområde, og som har udgifter forbundet
hermed. Miljøministeren har således udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en
række havne, hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at undgå eller
mindske forurening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Det er i praksis Søværnets Operative
Kommando, som efter bemyndigelse fra miljøministeren stiller sikkerheden over for havne, der
er udpeget som nødområde. Eventuelle udgifter vil blive søgt dækket ved efterfølgende opkræv-
ning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab. Såfremt dette ikke er muligt, forelægges even-
tuelle merudgifter for Finansudvalget.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2002.
Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Miljøministeriets område at indføre

brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fø-
devarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis
personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er
hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den
ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 179.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020.
Tekstanmærkningen er optaget som følge af akt. 74 af 18. april 2018 og skaber hjemmel til,

at Kystdirektoratet i Naturstyrelsen kan stille garanti på 7,7 mio. kr. gældende frem til 2030 til
sikkerhed for de forpligtelser, der påhviler Kystdirektoratet i forbindelse med deponi for havne-
sediment i Esbjerg havn, herunder til nedlukning og efterbehandling. Kystdirektoratet skal stille
sikkerheden i henhold til § 39, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. LBK nr. 1218 af 25. november
2019 og kapitel 4 i bekendtgørelse om deponeringsanlæg, jf. BEK nr. 1049 af 28. august 2013
(deponeringsbekendtgørelsen udstedt i merfør af § 39 b, stk. 2 i lov om miljøbeskyttelse).
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Ad tekstanmærkning nr. 180.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2019.
Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at miljøministeren kan bestemme eller fastsætte

regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering
af omkostninger forbundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter
og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012. Ved tekstanmærkningen skabes endvidere hjemmel til,
at ministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser,
modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske
midler, kontrol, regnskab og revision mv. Ministeren kan endvidere henlægge sine beføjelser til
Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage
over styrelsens afgørelser.

Ad tekstanmærkning nr. 182.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2019.
Tekstanmærkningen giver miljøministeren hjemmel til bemyndige en række organisationer

til at varetage forvaltningen, herunder fastsættelse af ansøgnings- og fordelingskriterier, afgørel-
seskompetencen og udbetalingen af puljer oprettet som følge af Aftale mellem den daværende
VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om fordeling af spillehalsmidlerne af november 2017.

Tekstanmærkningen fastsætter endvidere de overordnede rammer for administrationen af
ordningen, herunder modtagerkreds samt de generelle betingelser for tildelingen af tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 184.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2021.
Miljøministeriet har indgået rammekontrakt med Nordisk Ministerråd om at huse forvalt-

ningsorganet for ekspertgruppen vedrørende Klima- og Luft under Nordisk Ministerråds em-
bedsmandskomité for Miljø og Klima. På baggrund af forvaltningsorganets indstilling træffer
ekspertgruppen vedrørende Klima- og Luft ved enstemmighed beslutning om tildeling af tilskud
til projekter i nordiske institutioner og organisationer, som arbejder for reduktion af luftforurening
og reduktion af klimaskadelige gasser. Klima- og Luftgruppen tildeles hvert år et budget og en
arbejdsplan af embedsmandskomitéen for Miljø og Klima inden for rammerne af det 6-årige
nordiske samarbejdsprogram for miljø- og klima (2019-2024) som er vedtaget af de nordiske
miljø- og klimaministre i henhold til Helsingforsaftalen.

Ved tekstanmærkningen bemyndiges Miljøministeriet til ved tilsagnsbrev til at kunne fast-
lægge vilkår for tilsagnsmodtagers dokumentation i form af budgetter, regnskaber mv., og be-
stemme at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Ad tekstanmærkning nr. 185.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2021.
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at Københavns Kommune

kan deltage i anlægsprojektet vedrørende oprydning i Erdkehlgraven, Laboratoriegraven og
Tømmergraven til og med 2021 samt medfinansiere opgaven med op til 10,0 mio. kr. i 2019, jf.
akt. 103 af 28. marts 2019. Projektperioden er ændret og løber frem til og med 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 186.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2021. Der henvises til akt. 112 af 11. april 2019.
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Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at miljøministeren kan
øremærke og udbetale tilskud til natur og klimatilpasning mv. på grundlag af et årligt tilskudsbrev
med relevante betingelser. Der fastsættes således hjemmel til at tilskuddet ydes til Foreningen
Klimatorium.

Ad tekstanmærkning nr. 192.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2021.
Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at miljøministeren kan stille krav om, at op-

krævning og indbetaling af gebyr i forbindelse med Miljøstyrelsens administration på CITES-
området, herunder ifm. ansøgninger om CITE-certifikater og -tilladelser skal ske elektronisk.
Ministeren bemyndiges desuden til at dispensere fra kravet om obligatorisk digital opkrævning
og indbetaling af gebyrer for borgere, der efter lov om Offentlig Digital Post ville kunne undtages
fra digital kommunikation med det offentlige på grund af særlige omstændigheder.

Ad tekstanmærkning nr. 194.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2021.
Indsatsen vedrørende udtagning af kulstofrig lavbundsjorder til understøttelse af vandmiljø-,

og klimaformål sker i 2020-2022 ved: 1) etablering af en tilskudsordning til kommuner, lodsejere
og fonde til udtag af lavbundsjorder, som administreres af Miljøstyrelsen, og 2) allokering af
anlægsmidler til Naturstyrelsen til udtag af lavbundsjorder. Indsatserne hviler på frivillig lods-
ejerdeltagelse. Denne tekstanmærkning vedrører tilskudsordningen, mens anvendelse af anlægs-
midlerne er hjemlet i tekstanmærkning nr. 197. De to spor giver fleksibilitet i forhold til at finde
lokale løsninger. I begge typer af projekter skal synergieffekter og øvrige hensyn, særligt vedrø-
rende natur, miljø og klimatilpasning aktivt søges inddraget. Tilskudsordningen skal indtil ud-
gangen af 2022 særligt prioritere projekter, der har fået betinget samtykke eller samtykke til
multifunktionel jordfordeling efter bekendtgørelsen herom.

Med tekstanmærkningen får ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at ud-
stede regler om tilskud mv., herunder lodsejerkompensation, til udtagningsprojekter, der varetager
klimahensyn. Ministerens beføjelser efter stk. 1 henlægges til Miljøstyrelsen, som skal admini-
strere den nationale tilskudsordning til udtag af lavbundsjorder. Med hjemmel i tekstanmærknin-
gen vil der blive udstedt en bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med
henblik på genopretning af naturlig hydrologi.

Tilskud til projekter, der udtager lavbundsjorder af intensiv drift (klima-lavbundsprojekter)
kan i første omgang søges af kommuner, af lodsejere og af fonde, men ansøgerkredsen vil kunne
udvides. Der vil kunne ydes tilskud til alle faser af et projekt og midlerne vil blive prioriteret efter
klimaeffekt og efter synergier til andre hensyn, særligt natur-, miljø- og klimahensyn. Der vil
blive fastsat regler om krav til projektet, herunder minimumseffekt og minimumsarealstørrelse,
ligesom der vil blive udarbejdet prioriteringskriterier, herunder pointgivning. Der vil kunne søges
tilskud til såvel forundersøgelse som gennemførelse i én og samme ansøgning. Tilsagn til gen-
nemførelse bliver dog først endeligt, når forundersøgelsen er afsluttet og understøtter, at projektet
overholder projektkriterierne.

Tilskuddet omfatter også udgifter til lodsejerkompensation, og der fastsættes regler om satser
for lodsejerkompensation. Det bemærkes i den forbindelse, at tilskudsordningen, herunder lods-
ejerkompensationen, skal statsstøttegodkendes af EU-Kommissionen. Denne proces er i gang.
Der tinglyses en servitut på projektarealet om genopretning og fastholdelse af naturlig hydrologi.
Servitutten indebærer bl.a., at arealet ikke må dyrkes, ikke må tilføres gødning og ikke må tilføres
sprøjtemidler. Arealet må godt anvendes til ekstensivt landbrug, eksempelvis græsning.

Tilskudsordningen forudsætter statsstøttegodkendelse.
Miljøministeriet forventer inden udgangen af 2022 ved ændring af en eksisterende lov under

ministeriet at tilvejebringe hjemmel til at varetage klimahensyn i regler om udtagning af kulsto-
frige lavbundsjorder.



§ 23. 721

Ad tekstanmærkning nr. 197.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2021.
Indsatsen vedrørende udtagning af kulstofrig lavbundsjorder til understøttelse af vandmiljø-,

og klimaformål sker i 2020-2022 ved: 1) etablering af en tilskudsordning til kommuner, lodsejere
og fonde til udtag af lavbundsjorder, som administreres af Miljøstyrelsen, og 2) allokering af
anlægsmidler til Naturstyrelsen til udtag af lavbundsjorder. Indsatserne hviler på frivillig lods-
ejerdeltagelse. Denne tekstanmærkning vedrører anlægsmidlerne, mens tilskudsordningen er
hjemlet i tekstanmærkning nr. 194. De to spor giver fleksibilitet i forhold til at finde lokale
løsninger. I begge typer af projekter skal synergieffekter og øvrige hensyn, særligt vedrørende
natur, miljø og klimatilpasning aktivt søges inddraget.

Med tekstanmærkningen får ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri hjemmel til at
gennemføre udtagningsprojekter, der varetager klimahensyn og til at udstede regler om lodsejer-
kompensation, til udtagningsprojekter, der varetager klimahensyn. Ministerens beføjelser efter stk.
1-3 henlægges til Naturstyrelsen, som skal stå for gennemførelsen af udtagningsprojekter. Na-
turstyrelsen gennemfører udtagningsprojekter ved køb af projektjord, køb af erstatningsjord, salg
af disse og jordfordeling. Naturstyrelsen kan i helt særlige tilfælde beholde arealerne, f.eks.
arealer, som ligger op til allerede statsligt ejede arealer, og hvor der vil være mulighed for en
samlet naturforvaltning eller for friluftstilbud. Naturstyrelsen varetager ved udvælgelsen af pro-
jekter ud over klimahensyn andre hensyn, særligt natur-, miljø- og klimatilpasning. Naturstyrelsen
afholder anlægsudgifterne og udbetaler lodsejerkompensation.

Naturstyrelsens udbetaling af lodsejerkompensation har karakter af statsstøtte og bekendtgø-
relsens regler om lodsejerkompensation vil derfor også finde anvendelse for Naturstyrelsens
projekter. Det samme gælder regler om projektkriterier (minimumseffekt og minimumsarealstør-
relse) og om tinglysning af servitut, så der fagligt og økonomisk gælder de samme krav til de to
typer af projekter.

Miljøministeriet forventer inden udgangen af 2022 ved ændring af en eksisterende lov under
ministeriet at tilvejebringe hjemmel til at varetage klimahensyn i regler om udtagning af kulsto-
frige lavbundsjorder.

Ad tekstanmærkning nr. 198.
Tekstanmærkningen følger af ressortændring, jf. kongelig resolution af 19. november 2020,

og er optaget første gang på finansloven for 2021
Formålet med tekstanmærkningen er at tilvejebringe hjemmel til, at miljøministeren kan

øremærke og udbetale tilskud til håndtering af generationsforureningerne i Danske Regioners "En
samlet plan for generationsforureninger". Endvidere søges tilvejebragt hjemmel til at fastsætte
krav om ydelse af tilskud, herunder til at fastsætte betingelser og bindende vilkår om regnskab
og revision, kontrol, indhentning af oplysninger og materiale, regler om udbetaling og krav om
tilbagebetaling af tilskud mv.

Opgaven med håndtering af jordforureninger, herunder generationsforureninger, varetages af
regionerne og de på finansloven for 2021 afsatte midler fordeles mellem regionerne efter nærmere
fastsatte regler. Genererationsforureningerne ved Kærgård Klitplantage, Det tidligere Grindsted-
værket, Himmark Strand i Region Syddanmark og ved Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriks-
grund i Region Midtjylland prioriteres ifm. udmøntningen.
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§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 11.990,1 10.812,1 -1.178,0
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -368,3 -425,7 -57,4

Heraf anlægsbudget ....................................................... -395,4 -437,0 -41,6

Fællesudgifter ........................................................................................... -772,3 -9,0
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ........................................................ -772,3 -9,0

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................................. 61,0 45,3
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ..... 109,3 0,3
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
 forarbejdningsområdet .................................................................... -64,3 25,0
24.24. Driftsstøtte i jordbruget .................................................................. 16,0 20,0

Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................ 14.575,8 -
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .................................... 14.678,7 -
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv. .............. -102,9 -

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) .......................................... -2.027,2 -620,3
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) .................................. -942,7 -102,5
24.52. Land og Vand ................................................................................. -294,2 -35,0
24.53. Miljø og Erhverv ............................................................................ -160,7 -
24.54. Natur og Ressourcer ....................................................................... -629,6 -482,8

Fiskeriforhold ........................................................................................... 24,4 11,3
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1) .................. 4,3 -
24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ..................................... 15,9 11,3
24.64. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriom-
 rådet ................................................................................................. - -
24.65. Fisketegn og fiskepleje ................................................................... 4,2 -

Natur og kyster mv. ................................................................................. -1.475,3 -662,7
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) ................. -1.475,3 -662,7

Den Danske Naturfond ............................................................................ - -
24.82. Den Danske Klimaskovfond ........................................................... - -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. -2.048,2 -992,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... -173,1 -128,4
Øvrige overførsler ...................................................................................... 12.927,7 -112,5
Finansielle poster ....................................................................................... -7,9 -
Kapitalposter ............................................................................................... -312,1 -2,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. 10.386,4 -1.235,4
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 841,0 841,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 11.226,9 -394,4

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
01. Departementet (tekstanm. 6, 125, 130 og 184)

(Driftsbev.) .......................................................................B 415,6 -
 TB -246,1 -

14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B 12,9 -

 TB -12,9 -
40. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd

(tekstanm. 187) (Reservationsbev.) .................................B 17,6 -
 TB -17,6 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 486,7 -
 TB -486,7 -

Generelle jordbrugsforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)
01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 167 og

193) (Driftsbev.) ...............................................................B 796,5 -
 TB 34,0 -

05. Anlægsprogram (tekstanm. 190) (Anlægsbev.) ...............B 436,5 391,3
 TB 75,0 -

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161)

(Reservationsbev.) ............................................................B 1.250,4 1.061,5
 TB -64,3 -

06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.) ............................................................B 35,0 -

 TB - 25,0
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24.24. Driftsstøtte i jordbruget
51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fø-

devaresektoren (tekstanm. 160 og 168)
(Reservationsbev.) ............................................................B 305,0 35,0

 TB 16,0 20,0

Fødevarer, husdyrforhold og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 178, 191

og 196) (Statsvirksomhed) ...............................................B 823,5 -
 TB 91,0 -

14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter
ved bekæmpelsesforanstaltninger mm. (Lovbunden) ......B 4,3 0,7

 TB 14.580,6 -
20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169)

(Reservationsbev.) ............................................................B 3,5 -
 TB 3,0 -

30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) ...........B 13,5 -
 TB 7,0 -

40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekst-
anm. 106) (Reservationsbev.) ..........................................B 2,9 -

 TB -2,9 -

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.
02. Tilskud til udvikling og demonstration

(Reservationsbev.) ............................................................B 439,6 0,1
 TB -102,9 -

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111, 180 og

192) (Driftsbev.) ...............................................................B 775,4 -
 TB -775,4 -

13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) ..................................B 19,8 -
 TB -19,8 -

15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 182)
(Reservationsbev.) ............................................................B 5,5 -

 TB -5,5 -
30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm.

4) (Reservationsbev.) .......................................................B 2,8 -
 TB -2,8 -

31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B 29,7 -

 TB -29,7 -
50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.) ......B 7,0 -

 TB -7,0 -

24.52. Land og Vand
02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194) ...............B 224,3 35,0

 TB -224,3 -35,0
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12. Indsatser vedrørende grundvand og vandforsyning
(Reservationsbev.) ............................................................B 15,0 -

 TB -15,0 -
13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB - -

31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm.
106 og 175) (Reservationsbev.) .......................................B 54,9 -

 TB -54,9 -

24.53. Miljø og Erhverv
15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-

gram (Reservationsbev.) ...................................................B 144,3 -
 TB -144,3 -

30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm.
106) (Reservationsbev.) ...................................................B 16,4 -

 TB -16,4 -
50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB - -

60. Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (tekstanm.
43) (Lovbunden) ...............................................................B - -

 TB - -

24.54. Natur og Ressourcer
03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.) ...B 15,7 11,4

 TB -15,7 -11,4
05. Erstatninger (Reservationsbev.) .......................................B 12,1 -

 TB -12,1 -
06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.) ...............................................B -5,9 -

 TB 5,9 -
08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.) ..........B - 23,5

 TB - -23,5
30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald

(Reservationsbev.) ............................................................B 0,7 0,7
 TB -0,7 -0,7

50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekst-
anm. 107) (Reservationsbev.) ..........................................B 27,3 -

 TB -27,3 -
54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger

(tekstanm. 198) (Reservationsbev.) .................................B 50,0 -
 TB -50,0 -

55. Teknologipulje (Reservationsbev.) ..................................B 3,0 -
 TB -3,0 -

60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B 411,5 301,7

 TB -411,5 -301,7
62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier

(Reservationsbev.) ............................................................B 0,4 15,8
 TB -0,4 -15,8

70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B 3,6 -

 TB -3,6 -
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 Fiskeriforhold

24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1)
01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125) (Driftsbev.) ..................B 165,4 -

 TB 4,1 -
20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning- og

udvikling (Reservationsbev.) ...........................................B 7,2 -
 TB 0,2 -

24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansi-

ering (tekstanm. 161 og 195) (Reservationsbev.) ...........B 342,5 283,8
 TB 15,9 11,3

24.64. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriom-
rådet
10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks

Tekniske Universitet (fiskeri og akvakultur)
(Reservationsbev.) ............................................................B 77,3 -

 TB - -

24.65. Fisketegn og fiskepleje
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) .....B 31,0 -

 TB 4,2 -

Natur og kyster mv.

24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110)

(Statsvirksomhed) .............................................................B 267,5 -
 TB -267,5 -

02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.) .............B - -
 TB - -

03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106) ................................B - -
 TB - -

04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8, 106 og 197)
(Anlægsbev.) .....................................................................B 158,1 33,4

 TB -158,1 -33,4
06. Tilskud til oprensning ......................................................B 26,7 -

 TB -26,7 -
07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106

og 186) (Reservationsbev.) ..............................................B 5,5 2,5
 TB -5,5 -2,5

08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.) ............................................................B 90,8 -

 TB -90,8 -
09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185)

(Anlægsbev.) .....................................................................B 256,1 26,2
 TB -256,1 -26,2

20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) ........B 47,0 -
 TB -47,0 -

25. Øvrige tilskud (Reservationsbev.) ...................................B 5,0 -
 TB -5,0 -
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Den Danske Naturfond

24.82. Den Danske Klimaskovfond
02. Den Danske Klimaskovfond (Reservationsbev.) .............B - -

 TB - -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 196. ad 24.32.01.
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Indledning
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris samlede forslag til lov om tillægsbevilling

for finansåret 2021 indeholder nettomerudgifter på i alt 10.812,1 mio. kr. samt nettomindreind-
tægter på i alt 1.178,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på fi-
nansloven for 2021. Heraf udgør 14.582,1 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af CO-
VID-19 (kategori 3). Der er optaget -368,3 mio. kr. i udgifter uden for loft. Heraf udgør 31,7
mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 (kategori 3). Ændringerne af bevillin-
gerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 5.943,0 11.990,1 17.933,1
Udgifter ............................................................................ 15.907,5 10.812,1 26.719,6

 Indtægter .......................................................................... 9.964,5 -1.178,0 8.786,5
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 909,7 -368,3 541,4
 Udgifter ............................................................................ 1.304,6 -425,7 878,9
 Indtægter .......................................................................... 394,9 -57,4 337,5
Indtægtsbudget ................................................................... - - -
 Udgifter ............................................................................ 0,3 - 0,3
 Indtægter .......................................................................... 0,3 - 0,3
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. -666,2 10.812,1 -1.178,0
1. Ny lovgivning .............................................................. - - -
2. Aktstykker .................................................................... 59,1 -180,5 56,6
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 14.582,1 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -744,1 -3.592,1 -1.234,6
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 1,4 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -2,5 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 17,4 5,1 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -425,7 -57,4
2. Aktstykker .................................................................... - 75,0 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 31,7 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -532,4 -57,4

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der er på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke sket overførsel af be-

villing som følge af ny lovgivning.

ad 2. Aktstykker
Der er på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indarbejdet nettomindreud-

gifter på 162,1 mio. kr. angående tiltrådte aktstykker, heraf 237,1 mio. kr. under delloftet for
driftsudgifter. Heraf er der optaget indtægter på 48,0 mio. kr. vedrørende EU's genopretningsfa-
cilitet, jf. akt. 140 af 16. december 2021.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indarbejdet merudgifter på i

alt 14.613,8 mio. kr. som følge af COVID-19. Nettomerudgifterne er særligt relateret til erstat-
nings- og kompensationsordninger i Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv
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berørt af COVID-19. Dispositionerne for udgifter som følge COVID-19 er i overvejende grad
blevet tiltrådt på aktstykker i 2021:

Akt. 168 af 25. februar 2020 om tempobonus og forskud på erstatning i zone 3 i forbindelse
med aflivning af mink.

Akt. 217 af 7. maj 2020 om opgravning af mink.
Akt. 282 af 29. juni 2020 om endelig skinderstatning og driftstabserstatning i zone 3.
Akt. 291 af 24. juni 2021 om overførsel af midler til erstatnings- og taksationskommissioner

og klagesagsbehandling i forbindelse med minkerstatninger mv.
Akt. 292 af 29. juni 2021 om a conto, dvalemodel og lukkeomkostninger.
Akt. 137 af 16. december 2021 om fuldstændig erstatning til nedlukkede minkavlere og

fuldstændig kompensation til nedlukkede følgeerhverv m.m.
Akt. 138 af 16. december 2021 om erstatning ved nedslagtning af dyr og andre udgifter som

skal dække kompensation af minkavlere, der i 2022 benytter dvalemodellen.
Akt. 139 af 16. december 2021 om passiv bevarelse og kompensation frem til statens over-

tagelse af aktiver.
Akt. 147 af 16. december 2021 om merudgifter ved skinderstatning og driftstabserstatning.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der er på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sket overførsel mellem mi-

nisterområder på 2.832,5 mio. kr. Det drejer sig om mindreudgifter på 4.124,5 mio. kr. og min-
dreindtægter på 1.292,0 mio. kr. Overførslen er sket som følge af ændringer i ministeriets sam-
mensætning, jf. kongelig resolution af 19. november 2020. Det opgjorte beløb er eksklusiv
overførsel af forbrug af opsparing på 14,5 mio. kr. på § 24.74.04. Arealforvaltning mv. og 3,5
mio. kr. på § 24.74.09. Kystbeskyttelse, havne mv. samt et negativt forbrug af opsparing på -18,5
mio. kr. på § 24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler, i alt -0,5 mio. kr. Overførsel af
forbrug af opsparing indgår i tabellerne i anmærkningsteksten for de enkelte konti, hvorfor sum-
men af indtægter i tabellerne i anmærkningsteksten samlet set afviger 0,5 mio. kr. fra ovenstående
tabel.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri overført bevillinger mellem

hovedkonti. Overførslen sker mellem ministeriets institutioner som led i ændringer i opgaveva-
retagelsen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en dispositionsbe-

grænsning på i alt 2,5 mio. kr. heraf 0,7 mio. kr. som følger af cirkulære nr. 9963 om disposi-
tionsbegrænsninger for 2021 af 18. november 2021 og 1,8 mio. kr. som følge af konsulentbe-
sparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område og prisfald i ydelserne.

ad 8. Direkte efterbevilling mv.
Der er på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke indarbejdet direkte ef-

terbevilling mv.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er optaget en række bevillingstransaktioner, der samlet påvirker nettorammen med 5,1

mio. kr. Det vedrører en række mindre bevillingsoverførsler.
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 5.943,0 11.990,1 17.933,1
Udgift ......................................................................................... 15.907,5 10.812,1 26.719,6
Indtægt ....................................................................................... 9.964,5 -1.178,0 8.786,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 952,9 -763,3 189,6
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ....................................... 952,9 -763,3 189,6

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................ 1.344,7 -59,3 1.285,4
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekst-

anm. 1) ........................................................................... 805,2 34,0 839,2
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jord-

brugs- og forarbejdningsområdet .................................. 249,5 -89,3 160,2
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................................................. 290,0 -4,0 286,0

Fødevarer, husdyrforhold og forskning ............................... 1.585,3 14.544,1 16.129,4
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ................... 547,0 14.647,0 15.194,0
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
 mv. .................................................................................. 439,5 -102,9 336,6
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for

miljø- og fødevareområdet ............................................ 598,8 - 598,8

EU's garantifond ..................................................................... 4,7 - 4,7
24.42. Garantifonden for landbruget ........................................ 4,7 - 4,7

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ......................... 1.400,3 -1.400,3 -
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) ................. 833,2 -833,2 -
24.52. Land og Vand ................................................................ 244,2 -244,2 -
24.53. Miljø og Erhverv ........................................................... 160,7 -160,7 -
24.54. Natur og Ressourcer ...................................................... 162,2 -162,2 -

Fiskeriforhold .......................................................................... 310,9 13,1 324,0
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1) . 172,6 4,3 176,9
24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri .......................................... - - -
24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ................... 71,0 4,6 75,6
24.64. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for
 fiskeriområdet ................................................................ 77,3 - 77,3
24.65. Fisketegn og fiskepleje .................................................. -10,0 4,2 -5,8

Natur og kyster mv. ................................................................ 344,2 -344,2 -
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) 344,2 -344,2 -

Den Danske Naturfond ........................................................... - - -
24.82. Den Danske Klimaskovfond ......................................... - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 909,7 -368,3 541,4
Udgift ......................................................................................... 1.304,6 -425,7 878,9
Indtægt ....................................................................................... 394,9 -57,4 337,5

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................ 163,7 75,0 238,7
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekst-

anm. 1) ........................................................................... 136,5 75,0 211,5
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................................................. 27,2 - 27,2
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Fødevarer, husdyrforhold og forskning ............................... 300,0 31,7 331,7
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ................... 300,0 31,7 331,7

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ......................... 6,6 -6,6 -
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) ................. 7,0 -7,0 -
24.52. Land og Vand ................................................................ 15,0 -15,0 -
24.54. Natur og Ressourcer ...................................................... -15,4 15,4 -

Fiskeriforhold .......................................................................... -29,0 - -29,0
24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri .......................................... -29,0 - -29,0

Natur og kyster mv. ................................................................ 468,4 -468,4 -
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) 468,4 -468,4 -

Den Danske Naturfond ........................................................... - - -
24.81. Den Danske Naturfond .................................................. - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... - - -
Udgift ......................................................................................... 0,3 - 0,3
Indtægt ....................................................................................... 0,3 - 0,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - - -
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ....................................... - - -

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................ - - -
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekst-

anm. 1) ........................................................................... - - -

Fiskeriforhold .......................................................................... - - -
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1) . - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 6.761,9 11.621,3 18.383,2
Årets resultat ............................................................................. - - -
Forbrug af videreførsel ............................................................. 90,8 0,5 91,3
Aktivitet i alt ............................................................................. 6.852,7 11.621,8 18.474,5

Udgift ..................................................................................... 17.212,4 10.386,4 27.598,8
 Indtægt ................................................................................... 10.359,7 -1.235,4 9.124,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 4.986,8 -2.048,2 2.938,6
 Indtægt ................................................................................... 1.748,8 -992,1 756,7
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 293,4 -173,1 120,3
 Indtægt ................................................................................... 292,2 -128,4 163,8
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 11.056,7 12.927,7 23.984,4
 Indtægt ................................................................................... 8.175,5 -112,5 8.063,0
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 22,4 -7,9 14,5
 Indtægt ................................................................................... 0,3 - 0,3
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 853,1 -312,1 541,0
 Indtægt ................................................................................... 142,9 -2,4 140,5
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Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)

24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125, 130 og 184) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 415,6 -246,1 169,5
Indtægt ............................................................................... 12,8 -9,0 3,8
Udgift ................................................................................. 428,4 -255,1 173,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -174,4 -255,1 -9,0

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til Fødevareministeriets departe-
ment, jf. akt. 341 af 2. september 2021 ...................... 16,8 18,5 -
Udmøntning af midler til indsatser vedrørende eks-
port i Sommer- og erhvervspakke, jf. akt. 296 af
17. juni 2021 ................................................................ 0,2 0,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.11.01. Departementet, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -9,0 -9,0
Overført til § 23.11.01. Departementet, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ -180,0 -244,6 -
Overført til § 23.11.01. Departementet vedrørende
koncernfunktioner, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ -2,1 -6,5 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende
ændret opgavesnit, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -3,1 -
Overført til § 17.11.01. Departementet, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ -11,8 -15,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedrørende
koncernfunktioner, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ 1,1 10,8 -
Overført fra § 24.74.01. Naturstyrelsen vedrørende
koncernfunktioner, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - 1,3 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de koncernopgaver ....................................................... - -1,0 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de midler til afholdelse af World Food Summit ........ - -0,4 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de klimavenlige kostråd ............................................... - -0,5 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de eksportpakke ........................................................... - -0,5 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de dyrevelfærdsmærke ................................................. - -6,3 -
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Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de økologi, veterinærområdet og kødkontrol .............. - -2,0 -
Overført fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrø-
rende koncernfunktioner, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... 1,4 4,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Udmøntning af konsulentbesparelser på Finansmini-
steriets brugerfinansierede område .............................. - -0,1 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 20.89.01. Børne- og Undervisnings-
ministeriet vedrørende undervisningsforløb om kli-
mabaserede kostråd, jf. BV 3.3.2. ............................... - 4,6 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de skoleundervisningsforløb om klimabaserede ko-
stråd, jf. BV 3.3.2. ....................................................... - -1,6 -
Overført til § 24.32.30. Madkulturen vedrørende
skoleundervisningsforløb om klimabaserede kostråd,
jf. BV 3.3.2. ................................................................. - -3,0 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 8,6 -5,4 3,2
Overført overskud .............................................................. 120,3 - 120,3
Egenkapital i alt ................................................................. 128,9 -5,4 123,5

Langfristet gæld primo ...................................................... 2,0 - 2,0
+ anskaffelser .................................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 0,4 -0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,6 0,2 1,8

Låneramme ........................................................................ 9,5 -6,0 3,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 16,8 -3,3 51,4

24.11.14. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,9 -12,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -12,9 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.11.14. Mærkningsordning, formid-
ling mv., jf. kongelig resolution af 19. november

 2020 .............................................................................. - -12,9 -
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24.11.40. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 187)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 17,6 -17,6 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -17,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 17.11.14. Fremme af kønsligestilling
mellem kvinder og mænd, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -0,2 -
Overført til § 17.11.14. Fremme af kønsligestilling
mellem kvinder og mænd, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -0,5 -
Overført til § 17.11.14. Fremme af kønsligestilling
mellem kvinder og mænd, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -8,0 -
Overført til § 17.11.14. Fremme af kønsligestilling
mellem kvinder og mænd, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -2,2 -
Overført til § 17.11.14. Fremme af kønsligestilling
mellem kvinder og mænd, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -1,2 -
Overført til § 17.11.14. Fremme af kønsligestilling
mellem kvinder og mænd, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -4,0 -
Overført til § 17.11.14. Fremme af kønsligestilling
mellem kvinder og mænd, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -1,5 -

24.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 486,7 -486,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -486,7 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af reserve til udtagning af lavbunds-
jord, jf. akt. 52 af 18. november 2021 ........................ - -165,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedrørende Natur- og biodiversitetspakke, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -270,7 -
Overført til § 23.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedrørende ammoniakreduktion, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -51,0 -
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Generelle jordbrugsforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)

24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 167 og 193) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 796,5 34,0 830,5
Indtægt ............................................................................... 128,5 0,3 128,8
Udgift ................................................................................. 925,0 34,3 959,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 42,1 34,3 0,3

2. Aktstykker  
Overført fra § 24.23.06. Tilskud til fremme af øko-
logi vedrørende administration af tilskud til Innova-
tionscenter for økologi, jf. akt. 272 af 10. juni 2021 . 0,2 0,3 0,3
Tilførsel af midler til multifunktionel jordfordeling,
jf. akt. 52 af 18. november 2021 ................................ 2,4 3,0 -
Omprioritering af midler fra pulje til reduktionstek-
nologier, jf. akt. 52 af 18. november 2021 ................. - -3,0 -3,0
Tilførsel af midler til implementering og admini-
stration af Aftale om grøn omstilling af dansk land-
brug, jf. akt. 107 af 16. december 2021 ..................... 39,5 39,8 -
Udmøntning af hjemtag fra EU's genopretningsfaci-
litet, jf. akt. 140 af 16. december 2021 ...................... - - 3,0

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 24.61.01. Fiskeristyrelsen vedrørende

 koncernopgaver ............................................................ - -5,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Udmøntning af konsulentbesparelser på Finansmini-
steriets brugerfinansierede område .............................. - -1,0 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende
honorar til GUDP-bestyrelsesmedlemmer, jf. BV

 3.3.2. ............................................................................. - 0,5 -
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24.21.05. Anlægsprogram (tekstanm. 190) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 436,5 75,0 511,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 391,3 - 391,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 75,0 -

2. Aktstykker  
Midler afsat til pulje til erstatningsjorde som led i
Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, jf.
akt. 107 af 16. december 2021 .................................... - 75,0 -

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.250,4 -64,3 1.186,1
Indtægtsbevilling ............................................................... 1.061,5 - 1.061,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -64,3 -

2. Aktstykker  
Midler til udgifter vedrørende fiskepleje, jf. akt. 83
af 16. december 2021 .................................................. - -4,2 -
Midler til udgifter vedrørende fugleinfluenza, jf.
akt. 148 af 16. december 2021 .................................... - -41,6 -
Midler til finansiering af indsatser i Aftale om grøn
omstilling af dansk landbrug, jf. akt. 107 af 16. de-
cember 2021 ................................................................. - -18,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 24.23.03.80. Reserver til EU-fi-
nansierede ordninger til § 24.23.03.44. Økologisk
arealtilskud ................................................................... - - -
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24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 35,0 - 35,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 25,0 25,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 25,0

2. Aktstykker  
Udmøntning af hjemtag fra EU's genopretningsfaci-
litet, jf. akt. 140 af. 16. december 2021 ..................... - - 25,0

24.24. Driftsstøtte i jordbruget

24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren
(tekstanm. 160 og 168) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 305,0 16,0 321,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 35,0 20,0 55,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 16,0 20,0

2. Aktstykker  
Udmøntning af midler til Fonden for økologisk
landbrug som led i Aftale om erstatning mv. til
minkavlere og følgererhverv berørt af COVID-19,
jf. akt. 239 af 20. maj 2021 ........................................ - 16,0 -
Udmøntning af hjemtag fra EU's genopretningsfaci-
litet, jf. akt. 140 af. 16. december 2021 ..................... - - 20,0

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til intern statslig overførselsindtægt fra §
24.23.06. Tilskud til fremme af økologi på 35,0
mio. kr. i 2021, jf. BV 3.3.2. ...................................... - - -
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Fødevarer, husdyrforhold og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 178, 191 og 196) (Statsvirk-
somhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 823,5 91,0 914,5
Indtægt ............................................................................... 718,8 - 718,8
Udgift ................................................................................. 1.542,3 91,0 1.633,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 91,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af midler til kontrolindsats vedrørende
COVID-19, jf. akt. 163 af 25. februar 2021 .............. - 2,4 -
Udmøntning af midler til videreudvikling af det
økologiske spisemærke, jf. akt. 239 af 20. maj 2021 - 4,0 -
Udmøntning af midler til forlængelse af kontrolind-
satser vedrørende COVID-19, jf. akt. 234 af 12.
maj 2021 ...................................................................... - 2,4 -
Udmøntning af midler til indsatser vedrørende eks-
port i Sommer- og erhvervspakke, jf. akt. 296 af
17. juni 2021 ................................................................ - 3,4 -
Overførsel af midler til udgifter vedrørende fuglein-
fluenza, jf. akt. 148 af 16. december 2021 ................. - 41,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Direkte opskrivning af bevilling til udgifter til gen-
opgravning af mink, jf. akt. 217 af 7. maj 2021 ........ - 72,2 -
Udmøntning af midler til § 8.21.10. Nævnenes Hus
vedrørende klagesager om mink, jf. akt. 291 af 24.
juni 2021 ...................................................................... - -4,8 -
Udmøntning af midler til § 28.51.16. Erstatnings-
kommissioner til kommissioner vedrørende mink,
jf. akt. 291 af 24. juni 2021 ........................................ - -18,0 -
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende
miljøundersøgelser i forhold til nedgravning af

 mink .............................................................................. - -0,5 -
Regulering af udgifter til genopgravning af mink,
jf. akt. 217 af 7. maj 2021 .......................................... - -17,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende

 koncernopgaver ............................................................ - 1,0 -
Overført til § 24.11.01. Departementet vedrørende
koncernfunktioner, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -4,0 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende
afholdelse af World Food Summit .............................. - 0,4 -
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Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende
økologi, veterinærområdet og kødkontrol ................... - 2,0 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende
klimavenlige kostråd .................................................... - 0,5 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende

 eksportpakke ................................................................ - 0,5 -
Overført fra § 24.61.01. Fiskeristyrelsen vedrørende

 koncernopgaver ............................................................ - 0,2 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet til dyrevel-

 færdsmærke .................................................................. - 6,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,3 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 24.32.30. Madkulturen vedrørende
kokkelandsholdet og Bocuse d'Or, jf. BV 3.3.2. ........ - -1,0 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende
skoleundervisningsforløb om klimabaserede kostråd,
jf. BV 3.3.2. ................................................................. - 1,6 -
Overført til § 24.32.30. Madkulturen vedrørende
kokkelandsholdet og Bocuse d'Or, jf. BV 3.3.2. ........ - -1,5 -

24.32.14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelses-
foranstaltninger mm. (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4,3 14.580,6 14.584,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,7 - 0,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 14.580,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Direkte opskrivning af bevilling til udgifter til tem-
pobonus og forskud på erstatning for skind i zone
3, jf. akt. 168 af 25. februar 2021 .............................. - 635,0 -
Direkte opskrivning af bevilling til udgifter til
skinderstatning og driftstabserstatning i zone 3, jf.
akt. 282 af 29. juni 2021 ............................................. - 352,0 -
Direkte opskrivning af bevilling til udgifter til
aconto på nedlukningserstatning vedrørende mink,
kompensation ved dvale i 2021 og lukkeomkostnin-
ger, jf. akt. 292 af 29. juni 2021 ................................. - 3.000,0 -
Direkte opskrivning af bevilling til udgifter til en-
delig nedlukningserstatning til minkavlere og ned-
lukningserstatning til følgeerhverv, jf. akt. 137 af
16. december 2021 ....................................................... - 10.030,6 -
Direkte opskrivning af bevilling til udgifter til kom-
pensation af minkavlere, der i 2022 benytter dvale-
modellen, jf. akt. 138 af 16. december 2021 .............. - 60,0 -
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Direkte opskrivning af bevilling til udgifter til kom-
pensation til minkavlere og følgeerhverv vedrøren-
de omkostninger til passiv bevarelse og vedlige-
hold, jf. akt. 139 af 16. december 2021 ..................... - 408,0 -
Direkte opskrivning af bevilling til udgifter til
skinderstatning og driftstabserstatning til minkavle-
re i zone 1 og 2, jf. akt. 147 af 16. december 2021 .. - 375,1 -
Regulering af udgifter til tempobonus og forskud
på erstatning for skind i zone 3, jf. akt. 168 af 25.
februar 2021 ................................................................. - -113,0 -
Regulering af udgifter til skinderstatning og drifts-
tabserstatning i zone 3, jf. akt. 282 af 29. juni 2021 . - -165,0 -
Regulering af udgifter til skinderstatning og drifts-
tabserstatning til minkavlere i zone 1 og 2, jf. akt.
147 af 16. december 2021 ........................................... - -2,1 -

24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,5 3,0 6,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af midler i Sommer- og erhvervspak-
ke, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 .................................. - 3,0 -

24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 13,5 7,0 20,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til madkulturelle events som led
i Sommer- og erhvervspakke, jf. akt. 297 af 17. ju-
ni 2021 ......................................................................... - 1,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrø-
rende kokkelandsholdet og Bocuse d'Or, jf. BV

 3.3.2. ............................................................................. - 1,0 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende
skoleundervisningsforløb om klimabaserede kostråd,
jf. BV 3.3.2. ................................................................. - 3,0 -
Overført fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrø-
rende kokkelandsholdet og Bocuse d'Or, jf. BV

 3.3.2. ............................................................................. - 1,5 -



746 § 24.32.40.

24.32.40. Pulje til kulinarisk og gastronomisk udvikling (tekstanm. 106) (Reserva-
tionsbev.)

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

2. Aktstykker  
Udmøntning af Hav-, Fiskeri- og Akvakulturpro-
grammet i 2021, jf. akt. 353 af 23. september 2021 .. - -2,9 -

24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 439,6 -102,9 336,7
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -102,9 -

2. Aktstykker  
Tilførsel til lavbundsindsatsen, jf. akt. 52 af 18. no-
vember 2021 ................................................................ - -100,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.45.10. Forskning og udvikling i
øvrigt, jf. kongelig resolution af 19. november 2020 - -2,9 -



§ 24.5. 747

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)

24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111, 180 og 192) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 775,4 -775,4 -
Indtægt ............................................................................... 82,4 -82,4 -
Udgift ................................................................................. 857,8 -857,8 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -544,6 -857,8 -82,4

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ -543,5 -839,6 -75,0
Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -7,4 -7,4

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 24.11.01. Departementet vedrørende
koncernfunktioner, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ -1,1 -10,8 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 31,0 -31,0 -
Overført overskud .............................................................. 117,8 -117,8 -
Egenkapital i alt ................................................................. 148,8 -148,8 -

Langfristet gæld primo ...................................................... 155,9 -155,9 -
+ anskaffelser .................................................................... 76,0 -76,0 -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. -64,4 64,4 -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 21,8 -21,8 -
Samlet gæld ultimo ........................................................... 145,7 -145,7 -

Låneramme ........................................................................ 173,2 -173,2 -
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 84,1 84,1 -
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24.51.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 19,8 -19,8 -
Indtægt ............................................................................... 20,1 -20,1 -
Udgift ................................................................................. 39,9 -39,9 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -6,7 -39,9 -20,1

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.21.13. Danmarks Miljøportal, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. -6,7 -38,9 -19,1
Overført til § 23.21.13. Danmarks Miljøportal, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -1,0 -1,0

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,8 -0,8 -
Overført overskud .............................................................. 4,6 -4,6 -
Egenkapital i alt ................................................................. 5,4 -5,4 -

Langfristet gæld primo ...................................................... 28,1 -28,1 -
+ anskaffelser .................................................................... 3,0 -3,0 -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 4,7 -4,7 -
Samlet gæld ultimo ........................................................... 26,4 -26,4 -

Låneramme ........................................................................ 45,5 -45,5 -
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 58,0 58,0 -

24.51.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 182) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.21.15. Forskellige tilskud, jf. kon-
gelig resolution af 19. november 2020 ....................... - -2,5 -
Overført til § 23.21.15. Forskellige tilskud, jf. kon-
gelig resolution af 19. november 2020 ....................... - -3,0 -



§ 24.51.30. 749

24.51.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO (tekstanm. 4) (Reservations-
bev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.21.30. Nordisk Miljøfinansierings-
selskab NEFCO, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -2,8 -

24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 29,7 -29,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -29,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.21.31. Miljøstøtte til Arktis mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -1,0 -
Overført til § 23.21.31. Miljøstøtte til Arktis mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -28,7 -

24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.21.50. Anlægsprogram, jf. konge-
lig resolution af 19. november 2020 ........................... - -2,7 -
Overført til § 23.21.50. Anlægsprogram, jf. konge-
lig resolution af 19. november 2020 ........................... - -4,3 -



750 § 24.52.

24.52. Land og Vand

24.52.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106 og 194)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 224,3 -224,3 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 35,0 -35,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -224,3 -35,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -3,0 -
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -94,3 -
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -92,8 -35,0
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -8,1 -
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -3,0 -
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -6,9 -
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -3,3 -
Overført til § 23.22.02. Vand- og naturindsats, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -12,9 -

24.52.12. Indsatser vedrørende grundvand og vandforsyning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,0 -15,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -15,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.22.12. Indsatser vedrørende grund-
vand og vandforsyning, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -15,0 -



§ 24.52.13. 751

24.52.13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.22.13. Kompensation vedrørende
tilbagebetaling af vandafgift, jf. kongelig resolution
af 19. november 2020 .................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Oprettelse af § 24.52.13. Kompensation vedrørende
tilbagebetaling af vandafgift, jf. BV 3.3.2. ................. - - -

24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler (tekstanm. 106 og 175) (Re-
servationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.22.31. Aktiviteter vedrørende be-
kæmpelsesmidler, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -54,9 -

24.53. Miljø og Erhverv

24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 144,3 -144,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -144,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.23.15. Miljøteknologisk Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram, jf. kongelig reso-
lution af 19. november 2020 ....................................... - -144,3 -
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24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16,4 -16,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -16,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.23.30. Ordninger for reduktion af
partikeludslip, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - -16,4 -

24.53.50. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.23.50. Virksomhedsordning, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - - -

24.53.60. Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (tekstanm. 43) (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.23.60. Forebyggelse og afhjælp-
ning af miljøskader, jf. kongelig resolution af 19.
november 2020 ............................................................ - - -



§ 24.54. 753

24.54. Natur og Ressourcer

24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,7 -15,7 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 11,4 -11,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -15,7 -11,4

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.41.40. Skov-, landskabs- og vildt-
opgaver, jf. kongelig resolution af 19. november

 2020 .............................................................................. - -4,3 -
Overført til § 23.41.40. Skov-, landskabs- og vildt-
opgaver, jf. kongelig resolution af 19. november
2020 .............................................................................. - -10,0 -10,0
Overført til § 23.41.40. Skov-, landskabs- og vildt-
opgaver, jf. kongelig resolution af 19. november
2020 .............................................................................. - -1,4 -1,4

24.54.05. Erstatninger (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,1 -12,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -12,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.05. Erstatninger, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -12,1 -

24.54.06. Jagttegnsafgift (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -5,9 5,9 -
Indtægt ............................................................................... 111,2 -111,2 -
Udgift ................................................................................. 105,3 -105,3 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -105,3 -111,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.06. Jagttegnsafgift, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -105,3 -111,2



754 § 24.54.08.

24.54.08. Vederlag for råstofindvinding (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 23,5 -23,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -23,5

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.08. Vederlag for råstofindvin-
ding, jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ... - - -23,5

24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.30. Tilskud til genplantning ef-
ter stormfald, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - -0,7 -
Overført til § 23.24.30. Tilskud til genplantning ef-
ter stormfald, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - - -0,7

24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 27,3 -27,3 -
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -27,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.50. Afhjælpende foranstaltnin-
ger, værditabsordning, jf. kongelig resolution af 19.
november 2020 ............................................................ - -27,3 -



§ 24.54.54. 755

24.54.54. Støtte til indsats vedrørende generationsforureninger (tekstanm. 198)
 (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.54. Støtte til indsats vedrørende
generationsforureninger, jf. kongelig resolution af
19. november 2020 ...................................................... - -50,0 -

24.54.55. Teknologipulje (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.55. Teknologipulje, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -3,0 -

24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 411,5 -411,5 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 301,7 -301,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -411,5 -301,7

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.60. Indsamlingsordning vedr.
dæk og biler, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - -61,1 -50,6
Overført til § 23.24.60. Indsamlingsordning vedr.
dæk og biler, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - -250,4 -251,1
Overført til § 23.24.60. Indsamlingsordning vedr.
dæk og biler, jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - -100,0 -



756 § 24.54.62.

24.54.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,4 -0,4 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 15,8 -15,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -15,8

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.62. Indsamlingsordning vedr.
bærbare batterier, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -0,4 -15,8

24.54.70. Ressourcer, affald og genanvendelse (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.24.70. Ressourcer, affald og gen-
anvendelse, jf. kongelig resolution af 19. november

 2020 .............................................................................. - -3,6 -



§ 24.6. 757

Fiskeriforhold

24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1)

24.61.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 165,4 4,1 169,5
Indtægt ............................................................................... 36,3 - 36,3
Udgift ................................................................................. 201,7 4,1 205,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 17,4 4,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen vedrø-
rende koncernopgaver .................................................. - 5,0 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de koncernopgaver ....................................................... - -0,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,4 -
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Forøgelse af lønsum som følge af Aftale om Hav-,
Fiskeri- og Akvakulturprogrammet 2021-2023, jf.
særlig bevillingsbestemmelse på kontoen vedrøren-
de BV 2.6.5 .................................................................. 17,4 - -
Overført til § 24.61.20. Tilskud til fremme af inter-
national fiskeriforskning- og udvikling vedrørende
huslejeudgifter mv. hos EUROFISH og ICES, jf.
BV 3.3.2 ....................................................................... - -0,2 -

24.61.20. Tilskud til fremme af international fiskeriforskning- og udvikling (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7,2 0,2 7,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra 24.61.01. Fiskeristyrelsen vedrørende
huslejeudgifter mv. hos EUROFISH og ICES jf.
BV 3.3.2. ...................................................................... - 0,2 -



758 § 24.63.

24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161
og 195) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 342,5 15,9 358,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 283,8 11,3 295,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,9 11,3

2. Aktstykker  
Udmøntning af Hav-, Fiskeri og Akvakulturpro-
grammet i 2021, jf. akt. 353 af 23. september 2021 .. - 15,9 11,3

24.64. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet

24.64.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet (fiskeri og akvakultur) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 77,3 - 77,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

2. Aktstykker  
Udmøntning af Hav-, Fiskeri og Akvakulturpro-
grammet i 2021, jf. akt. 353 af 23. september 2021 .. - - -

24.65. Fisketegn og fiskepleje

24.65.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 31,0 4,2 35,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,2 -

2. Aktstykker  
Overført til anvendelse på fiskepleje, jf. akt. 83 af
16. december 2021 ....................................................... - 4,2 -



§ 24.7. 759

Natur og kyster mv.

24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)

24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 106 og 110) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 267,5 -267,5 -
Indtægt ............................................................................... 618,6 -618,6 -
Udgift ................................................................................. 886,1 -886,1 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -886,1 -618,6

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -388,4 -
Overført til § 23.31.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -330,3 -543,3
Overført til § 23.31.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -66,0 -66,5
Overført til § 23.31.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -41,8 -8,8
Overført til § 23.31.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -35,1 -
Overført til § 23.31.01. Naturstyrelsen, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -23,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 24.11.01. Departementet vedrørende
koncernfunktioner, jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -1,3 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 29,9 -29,9 -
Overført overskud .............................................................. 59,3 -59,3 -
Egenkapital i alt ................................................................. 89,2 -89,2 -

Langfristet gæld primo ...................................................... 948,4 -948,4 -
+ anskaffelser .................................................................... 63,3 -63,3 -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... 19,8 -19,8 -
- afskrivninger ................................................................... 45,3 -45,3 -
Samlet gæld ultimo ........................................................... 946,6 -946,6 -

Donationer ......................................................................... 77,3 -77,3 -
Låneramme ........................................................................ 1.277,7 -1.277,7 -
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 74,1 74,1 -
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24.74.02. Salg af ejendomme (tekstanm. 7) (Anlægsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.02. Salg af ejendomme, jf. kon-
gelig resolution af 19. november 2020 ....................... - - -

24.74.03. Testcenter Østerild (tekstanm. 106)

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

1. Ny lovgivning  
Overført til § 23.31.03. Testcenter Østerild, jf. kon-
gelig resolution af 19. november 2020 ....................... - - -

24.74.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8, 106 og 197) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 158,1 -158,1 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 33,4 -33,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -158,1 -33,4

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -31,8 -32,0
Overført til § 23.31.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -6,5 -
Overført til § 23.31.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -19,5 -
Overført til § 23.31.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -98,4 -
Overført til § 23.31.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -1,4 -1,4
Overført til § 23.31.04. Arealforvaltning mv., jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -0,5 -
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24.74.06. Tilskud til oprensning

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 26,7 -26,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -26,7 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.06. Tilskud til oprensning, jf.
kongelig resolution af 19. november 2020 ................. - -26,7 -

24.74.07. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. (tekstanm. 106 og 186) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,5 -5,5 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 2,5 -2,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,5 -2,5

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.07. Tilskud til natur og klima-
tilpasning mv., jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -3,0 -
Overført til § 23.31.07. Tilskud til natur og klima-
tilpasning mv., jf. kongelig resolution af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -2,5 -2,5

24.74.08. Puljer til diger og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 90,8 -90,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -90,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.08. Puljer til diger og kystbe-
skyttelse mv., jf. kongelig resolution af 19. novem-
ber 2020 ....................................................................... - -90,8 -
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24.74.09. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 179 og 185) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 256,1 -256,1 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 26,2 -26,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -256,1 -26,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -21,5 -0,3
Overført til § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -15,0 -
Overført til § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -197,1 -19,4
Overført til § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -5,6 -2,8
Overført til § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -3,0 -1,5
Overført til § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -4,2 -2,1
Overført til § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -8,4 -0,1
Overført til § 23.31.09. Kystbeskyttelse, havne mv.,
jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ............ - -1,3 -

24.74.20. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 47,0 -47,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -47,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -9,4 -
Overført til § 23.31.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -9,4 -
Overført til § 23.31.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -9,4 -
Overført til § 23.31.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -9,4 -
Overført til § 23.31.20. Nationalparker, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -9,4 -
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24.74.25. Øvrige tilskud (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.31.25. Øvrige tilskud, jf. kongelig
resolution af 19. november 2020 ................................ - -5,0 -
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Den Danske Naturfond

24.82. Den Danske Klimaskovfond

24.82.02. Den Danske Klimaskovfond (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 23.52.02. Den Danske Klimaskov-
fond, jf. kongelig resolution af 19. november 2020 ... - - -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 196.
Der er tale om en eksisterende tekstanmærkning optaget på finansloven for 2021. Tekstan-

mærkningen tilknyttes hovedkonto 24.32.01. i henhold til BV 3.3.2.
I stk. 1 i tekstanmærkning 196 er fastsat en takst for kontrol til dækning af udgifterne i for-

bindelse med kontrollen på slagterierne af slagtekyllingernes trædepuder og fjerdragt mv. med
henblik på identifikation af velfærdsproblemer efter regler fastsat i medfør af dyrevelfærdsloven
§ 43, stk. 5 for den samme kontrol, men det har efter dyrevelfærdslovens vedtagelse vist sig, at
denne takst er for høj i forhold til omkostningerne. Der er derfor behov for at fastsætte en lavere
takst. Taksten på 386 kr. træder i stedet for taksten i dyrevelfærdslovens § 43.
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§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2.442,6 2.536,8 94,2
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 88,5 -394,9 -483,4

Heraf anlægsbudget ....................................................... -6,7 25,2 31,9
Indtægtsbudget ....................................................................... 30,2 - 30,2

Fællesudgifter ........................................................................................... 385,9 -5,2
28.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 385,9 -5,2
28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................................. - -

Veje ............................................................................................................ 70,6 254,5
28.21. Vejdirektoratet ................................................................................. -57,0 184,8
28.22. Færdselsstyrelsen ............................................................................ 127,6 69,7

Trafik og byggeri mv. .............................................................................. 2.182,7 180,7
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen .................................................. 38,1 -
28.52. Jernbanetrafik .................................................................................. 987,8 7,7
28.53. Kollektiv Trafik .............................................................................. 1.089,8 172,9
28.54. Færgetrafik ...................................................................................... 5,0 -
28.56. Luftfart ............................................................................................ 62,0 0,1

Baner .......................................................................................................... 454,7 31,9
28.63. Banedanmark ................................................................................... 444,7 31,9
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet .......................................................... 10,0 -

Bygninger .................................................................................................. 1,5 -3,5
28.71. Fællesudgifter .................................................................................. -4,0 -6,0
28.72. Kontorbygninger mv. ...................................................................... 6,5 2,5
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger ........................................... -1,0 -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .......................... -953,5 -817,4
28.81. Alment boligbyggeri ....................................................................... -568,3 -794,5
28.82. Privat boligbyggeri ......................................................................... -27,5 -1,9
28.83. Byfornyelse ..................................................................................... -301,7 -21,0
28.88. Byggeri mv. .................................................................................... -56,0 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 230,8 70,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... -22,8 -9,8
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.946,7 76,3
Finansielle poster ....................................................................................... -43,2 -239,3
Kapitalposter ............................................................................................... 30,4 -256,3
Aktivitet i alt .............................................................................................. 2.141,9 -359,0
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -54,1 -54,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 2.087,8 -413,1

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) ....................B 162,0 -

 TB -23,6 -
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .......................B 438,3 359,3

 TB -235,3 -
17. Puljer til transportområdet (Reservationsbev.) ................B 137,0 -

 TB -137,0 -
39. Kompensation til Metroselskabet (Reservationsbev.) .....B - -

 TB 790,0 -
71. Generelle analyser (Reservationsbev.) .............................B 14,6 -

 TB -1,0 2,0

28.12. Tilsyn og kommissioner
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

(Driftsbev.) .......................................................................B 11,6 -
 TB 1,0 -

04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
(Driftsbev.) .......................................................................B 10,1 -

 TB -1,0 -

 Veje

28.21. Vejdirektoratet
10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) ..............................................B 271,3 -

 TB 3,1 -
15. EU Indtægter ....................................................................B - -

 TB - 30,0
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.) ............................................................B 150,0 -
 TB - 150,0

31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) ................................B 793,5 88,1
 TB -64,9 -
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28.22. Færdselsstyrelsen
01. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.) ..........................................B 79,1 -

 TB -1,7 -
04. Administrative bødeforlæg i forbindelse med tilsyn

med lønvilkår ...................................................................B - -
 TB - 0,2

05. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver (Driftsbev.) ........B - -
 TB 69,3 -

06. Afgift på køreprøver ........................................................B - -
 TB - 9,5

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.) ...............B 106,7 -

 TB 28,6 -
12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojek-

ter (Driftsbev.) ..................................................................B 0,5 -
 TB -0,5 -

16. Erstatningskommissioner (Driftsbev.) .............................B - -
 TB 10,0 -

28.52. Jernbanetrafik
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) .........B 3.803,8 -

 TB 614,3 -
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland

(Reservationsbev.) ............................................................B 216,7 7,2
 TB 70,4 7,7

06. Efterregulering af kompensation til offentlig service
operatører som følge af Covid-19 (Reservationsbev.) ....B - -

 TB 29,8 -
08. Betaling til Metroselskabet I/S (Reservationsbev.) .........B - -

 TB 278,4 -
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik ....B 5,1 -

 TB -5,1 -

28.53. Kollektiv Trafik
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.) ............................................................B 370,5 -
 TB 1.089,8 148,0

06. Efterregulering af kompensation til offentlig service
operatører som følge af Covid-19 (Reservationsbev.) ....B - -

 TB - 24,9

28.54. Færgetrafik
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm

(Reservationsbev.) ............................................................B 378,5 -
 TB 5,0 -

28.56. Luftfart
04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....B 3,0 -

 TB 62,0 0,1
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 Baner

28.63. Banedanmark
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)

(Statsvirksomhed) .............................................................B 464,2 -
 TB -0,4 -

02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.) .....................................................................B - -

 TB 38,2 31,9
04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) ......B 394,2 -

 TB -0,4 -
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernba-

nenettet (Anlægsbev.) .......................................................B 2.646,9 14,5
 TB -22,5 -

06. Baneafgifter mv. ...............................................................B 598,5 741,6
 TB 194,5 -

08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) ...................B 2.718,4 -
 TB 235,3 -

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet
12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.) ..................B - -

 TB 10,0 -

 Bygninger

28.71. Fællesudgifter
01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed) .....B 30,7 -

 TB 2,0 -

28.72. Kontorbygninger mv.
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

(Statsvirksomhed) .............................................................B -95,0 -
 TB 4,5 -

02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekst-
anm. 16) (Anlægsbev.) .....................................................B 0,5 -

 TB -0,5 -

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.) ........................B 8,9 -

 TB -1,0 -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 142) ............B -74,6 -10,3

 TB 74,6 10,3
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................B 272,9 70,5

 TB -272,9 -70,5
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til

ældreboliger (tekstanm. 142) (Lovbunden) .....................B 41,0 -
 TB -41,0 -

04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ..........B - 16,9
 TB - -16,9
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05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm. 142) .........B - 361,8
 TB - -361,8

07. Statslån til Landsbyggefonden .........................................B 187,8 187,8
 TB -187,8 -187,8

08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byforny-
else ....................................................................................B 9,9 9,8

 TB -9,9 -9,8
09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri ................B 43,2 43,2

 TB -43,2 -43,2
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt ud-

satte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.) ...........B 14,4 -
 TB -14,4 -

16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i
alment byggeri (Lovbunden) ............................................B 2,0 -

 TB -2,0 -
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden) .............................B 10,1 9,4

 TB -10,1 -9,4
20. Støtte til almene boliger på øer (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.) ............................................................B 35,4 35,4
 TB -35,4 -35,4

50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) ............................................................B 6,2 -

 TB -6,2 -
58. Kollegieværelser til grønlandske studerende (tekstanm.

121) (Reservationsbev.) ...................................................B 1,0 -
 TB -1,0 -

77. Lån og garantier til almene boliger mv. .........................B 12,0 70,0
 TB -12,0 -70,0

78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv. ...................B 7,0 -
 TB -7,0 -

28.82. Privat boligbyggeri
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger ............B - 0,9

 TB - -0,9
05. Støtte til friplejeboliger ....................................................B 16,8 -

 TB -16,8 -
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til

friplejeboliger (Lovbunden) .............................................B 9,0 -
 TB -9,0 -

07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden) ...B 0,7 -
 TB -0,7 -

77. Lån og garantier til private boliger mv. ..........................B - 1,0
 TB - -1,0

78. Afskrivninger på lån til private boliger mv. ...................B 1,0 -
 TB -1,0 -

28.83. Byfornyelse
01. Byfornyelse (Reservationsbev.) .......................................B 10,5 -

 TB -10,5 -
05. Saneringslån og saneringstilskud .....................................B - 1,0

 TB - -1,0
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm.

2) (Reservationsbev.) .......................................................B 261,2 -
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 TB -261,2 -
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. ................B 20,0 20,0

 TB -20,0 -20,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. .........B 10,0 -

 TB -10,0 -

28.88. Byggeri mv.
01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.) .......B 24,1 -

 TB -24,1 -
02. Byggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ...................B 31,9 -

 TB -31,9 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 18. ad 28.11.70.
Transportministeren bemyndiges til over for Udviklingsselskabet By og Havn I/S i forbin-

delse med anlæg af Nordhavnstunnellen at garantere for finansieringen af forberedelsen til vide-
reførelsen af Nordhavnstunnelen til Lynetteholm frem til stiftelsen af selskabet Lynetteholmen
I/S.
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Indledning

Transportministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 inde-
holder nettomerudgifter på i alt 2.442,6 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til
bevillingerne på finansloven for 2021, heraf udgør 3.270,2 mio. kr. ekstraordinære udgifter som
følge af COVID-19 (kategori 3). Der er optaget nettomerudgifter for 88,5 mio. kr. uden for ud-
giftsloftet, mens der er optaget nettomerindtægter på indtægtsbudgettet for 30,2 mio. kr. Æn-
dringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 8.472,5 2.442,6 10.915,1
 Udgifter ............................................................................ 14.590,8 2.536,8 17.127,6
 Indtægter .......................................................................... 6.118,3 94,2 6.212,5
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 7.188,1 88,5 7.276,6
 Udgifter ............................................................................ 8.983,3 -394,9 8.588,4
 Indtægter .......................................................................... 1.795,2 -483,4 1.311,8
Indtægtsbudget ................................................................... 1.412,5 30,2 1.442,7
Udgifter ............................................................................ - - -

 Indtægter .......................................................................... 1.412,5 30,2 1.442,7
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 72,8 2.536,8 94,2
2. Aktstykker .................................................................... 58,1 -164,4 226,8
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 69,0 3.278,0 7,8
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -56,2 -575,4 -140,4
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -2,2 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... 0,9 - -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 1,0 0,8 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -394,9 -483,4
2. Aktstykker .................................................................... - 25,7 181,9
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 29,8 24,9
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -450,4 -690,2
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - - 30,2
2. Aktstykker .................................................................... - - 30,0
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - 0,2
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Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifts- og indtægtsbudgettet:

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Overførslerne som følge af COVID-19 vedrører primært kompensation af DSB og Arriva

Tog A/S, jf. akt. 150 af 16. december 2021, kompensation af Metroselskabet, jf. akt. 133 af 17.
december 2021, tilbageførsel af hensættelse til statskassen vedrørende ikke udmøntet kompensa-
tion som følge af COVID-19 for 2020 og tilbagebetaling af infrastrukturafgifter, jf. akt. 126 af
17. december 2021, og likviditetstilskud til trafikselskaber, jf. akt. 303 af 24. juni 2021, akt. 4
af 7. oktober 2021 og akt. 123 af 16. december 2021.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Overførslerne mellem ministerområder vedrører primært flytning af bevillinger vedr. bolig-

og byggeområdet til § 13 som følge af ressortdeling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførslerne mellem hovedkonti vedrører primært finansiering fra § 28.52.12. Reserve til

indkøb af offentlig service-jernbanetrafik til afhjælpning af ekstraordinært indsatsbehov på §
28.21.31. Drift og vintertjeneste.

Aktstykke Løn I alt
Akt. 162 af 25. februar 2021 om ophævelse af dobbeltfaktor-
modellen

0,0 0,0

Akt. 200 af 6. maj 2021 om salg af Banedanmarks del af Vejle
Godsplads

0,0 0,0

Akt. 206 af 8. april 2021 om justering af kompensationsord-
ningerne som følge af COVID-19

0,0 30,0

Akt. 289 af 17. juni 2021 om indskydelse af 27 ejendomme i
Statens Ejendomssalg A/S

0,0 -2,5

Akt. 303 af 24. juni 2021 om kompensation til de regionale
trafikselskaber vedr. indgåelse af ØA22

0,0 -362,0

Akt. 364 af 23. september 2021 om igangsættelse af forbere-
dende arbejder for ny bane over Vestfyn

0,0 0,0

Akt. 365 af 23. september 2021 om udmøntning af færgepuljer
i Grøn Transportpulje

1,3 101,0

Akt. 76 af 2. december 2021 om fordyrelse af Favrholm Sta-
tion

0,0 0,0

Akt. 87 af 16. december 2021 om Aftale om politiets og an-
klagemyndighedens økonomi 2021-2023

0,6 -8,7

Akt. 112 af 16. december 2021 om ressortoverdragelse af visse
færdselsopgaver fra Justitsministeriet

56,2 0,0

Akt. 140 af 16. december 2021 om den danske EU-genopret-
ningsplan for 2021

0,0 -335,0

Akt. 146 af 16. december 2021 om Statens Ejendomssalg A/S 0,0 -0,2
Akt. 153 af 16. december 2021 om modernisering af Engel-
holm Allé

0,0 0,0

I alt 58,1 -577,4
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ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Transportministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt -2,0 mio.

kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021 af 18. november 2021.
Der udmøntes på Transportministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt -0,2 mio.

kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021 af 8. december 2021.

ad 8. Direkte efterbevilling
På Transport- og Boligministeriets område er der indarbejdet følgende direkte efterbevillin-

ger:
På § 28.11.01. er der konverteret lønsum for 0,9 mio. kr. til lønudgifter til danske embeds-

mænd udsendt som nationale eksperter til EU-kommissionen mv., jf. BV 2.6.5.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Andre bevillingsforslag vedrører primært overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre-

serve til en række anlægsprojekter samt midler til samarbejdsaftale mellem Folketinget og Byg-
ningsstyrelsen om varetagelse af bygherrerollen, som Folketinget normalt ville varetage i egne
projekter, ifm. projektet "Nye rammer for Folketinget".

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

Nettotal ...................................................................................... 8.472,5 2.442,6 10.915,1
Udgift ......................................................................................... 14.590,8 2.536,8 17.127,6
Indtægt ....................................................................................... 6.118,3 94,2 6.212,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 381,5 626,4 1.007,9
28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 348,5 626,4 974,9
28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................ 33,0 - 33,0

Veje ........................................................................................... 1.055,8 -3,7 1.052,1
28.21. Vejdirektoratet ............................................................... 976,7 -61,8 914,9
28.22. Færdselsstyrelsen ........................................................... 79,1 58,1 137,2

Trafik og byggeri mv. ............................................................. 6.016,8 1.997,1 8.013,9
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ................................ 134,8 38,1 172,9
28.52. Jernbanetrafik ................................................................. 4.209,1 950,3 5.159,4
28.53. Kollektiv Trafik ............................................................. 1.178,1 941,8 2.119,9
28.54. Færgetrafik ..................................................................... 430,5 5,0 435,5
28.55. Transportsektorens energiforbrug .................................. - - -
28.56. Luftfart ........................................................................... 64,3 61,9 126,2

Baner ......................................................................................... 715,3 193,7 909,0
28.63. Banedanmark ................................................................. 715,3 193,7 909,0
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet ........................................ - - -

Bygninger ................................................................................. -73,3 5,5 -67,8
28.71. Fællesudgifter ................................................................. 30,7 2,0 32,7
28.72. Kontorbygninger mv. ..................................................... -90,2 4,5 -85,7
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .......................... -13,8 -1,0 -14,8

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ......... 376,4 -376,4 -
28.81. Alment boligbyggeri ...................................................... 13,8 -13,8 -
28.82. Privat boligbyggeri ........................................................ 25,9 -25,9 -
28.83. Byfornyelse .................................................................... 280,7 -280,7 -
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .............. - - -
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri ............... - - -
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28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse ........................... - - -
28.88. Byggeri mv. ................................................................... 56,0 -56,0 -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 7.188,1 88,5 7.276,6
Udgift ......................................................................................... 8.983,3 -394,9 8.588,4
Indtægt ....................................................................................... 1.795,2 -483,4 1.311,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 494,5 -235,3 259,2
28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 494,5 -235,3 259,2
28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................ - - -

Veje ........................................................................................... 1.440,8 -150,0 1.290,8
28.21. Vejdirektoratet ............................................................... 1.440,8 -150,0 1.290,8

Trafik og byggeri mv. ............................................................. 141,8 4,9 146,7
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ................................ 25,3 - 25,3
28.52. Jernbanetrafik ................................................................. 116,5 29,8 146,3
28.53. Kollektiv Trafik ............................................................. - -24,9 -24,9

Baner ......................................................................................... 5.350,8 229,1 5.579,9
28.63. Banedanmark ................................................................. 5.350,8 219,1 5.569,9
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet ........................................ - 10,0 10,0

Bygninger ................................................................................. 0,5 -0,5 -
28.72. Kontorbygninger mv. ..................................................... 0,5 -0,5 -
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .......................... - - -
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet ................................. - - -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ......... -240,3 240,3 -
28.81. Alment boligbyggeri ...................................................... -240,0 240,0 -
28.82. Privat boligbyggeri ........................................................ -0,3 0,3 -
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .............. - - -
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri ............... - - -
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse ........................... - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 1.412,5 30,2 1.442,7
Udgift ......................................................................................... - - -
Indtægt ....................................................................................... 1.412,5 30,2 1.442,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 1.381,6 - 1.381,6
28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.381,6 - 1.381,6

Veje ........................................................................................... 30,9 30,2 61,1
28.21. Vejdirektoratet ............................................................... - 30,0 30,0
28.22. Færdselsstyrelsen ........................................................... 30,9 0,2 31,1
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 13.964,3 2.500,9 16.465,2
Årets resultat ............................................................................. -75,5 - -75,5
Forbrug af videreførsel ............................................................. 359,3 - 359,3
Aktivitet i alt ............................................................................. 14.248,1 2.500,9 16.749,0
 Udgift ..................................................................................... 23.574,1 2.141,9 25.716,0
 Indtægt ................................................................................... 9.326,0 -359,0 8.967,0

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 8.522,8 230,8 8.753,6
 Indtægt ................................................................................... 7.065,3 70,1 7.135,4
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 67,4 -22,8 44,6
 Indtægt ................................................................................... 26,9 -9,8 17,1
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 7.577,3 1.946,7 9.524,0
 Indtægt ................................................................................... 306,7 76,3 383,0
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 1.950,7 -43,2 1.907,5
 Indtægt ................................................................................... 1.620,9 -239,3 1.381,6
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 5.455,9 30,4 5.486,3
 Indtægt ................................................................................... 306,2 -256,3 49,9



782 § 28.1.

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 162,0 -23,6 138,4
Indtægt ............................................................................... 7,2 -7,2 -
Udgift ................................................................................. 169,2 -30,8 138,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -30,3 -30,8 -7,2

2. Aktstykker  
Bevilling til departementets arbejde med regulering
af bødetakster i færdselsloven, jf. akt. 87 af 16. de-
cember 2021 ................................................................. 0,6 0,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Bevillingsflytning til § 13.11.01. Departementet, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... -24,3 -31,5 -7,2

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af lønsumsloft til § 28.22.01. Færdsels-
styrelsen ........................................................................ -7,5 - -
Overførsel fra § 28.12.04. Kommissarius ved sta-
tens ekspropriationer på øerne til dækning af mer-
bevillingsbehov i HCLJ ............................................... - 1,0 -
Overførsel til § 28.12.03. Havarikommissionen for
Civil Luftfart og Jernbane til dækning af merbevil-
lingsbehov i HCLJ ....................................................... - -1,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Konvertering af lønsum som følge af nettolønudgif-
ter til danske embedsmænd udsendt som nationale
eksperter til EU-kommissionen mv., jf. BV 2.6.5. ..... 0,9 - -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,2 -0,4 2,8
Overført overskud .............................................................. 37,9 - 37,9
Egenkapital i alt ................................................................. 41,1 -0,4 40,7

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

Låneramme ........................................................................ 8,7 - 8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 1,1 - 1,1

Finansieringsoversigten er ændret som følge af kongelig resolution af 21. januar 2021.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 438,3 -235,3 203,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 359,3 - 359,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -235,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern-
banen ifm. tilførsel af central reserve til Ny station
i Jerne ........................................................................... - -7,2 -
Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern-
banen ifm. tilførsel af central reserve til hastigheds-
opgradering Aarhus-Langå .......................................... - -33,4 -
Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern-
banen ifm. tilførsel af central reserve til Ny bane
København - Ringsted ................................................. - -194,7 -

28.11.17. Puljer til transportområdet (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 137,0 -137,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -137,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af pulje til grøn transport, jf. akt. 365
af 23. september 2021 ................................................. - -137,0 -

28.11.39. Kompensation til Metroselskabet (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 790,0 790,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 790,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
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Kompensation af Metroselskabet som følge af CO-
VID-19 i 2021, jf. akt. 133 af 17. december 2021 .... - 790,0 -

28.11.71. Generelle analyser (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14,6 -1,0 13,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - 2,0 2,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 2,0

2. Aktstykker  
Bevilling til rådgivning og information om grøn
omstilling af indenrigsfærger, jf. akt. 365 af 23.
september 2021 ............................................................ - 2,0 -
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet til rådgiv-
ning vedr. den grønne omstilling af indenrigsfær-
ger, jf. akt. 140 af 16. december 2021 ....................... - - 2,0

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling vedr. delebiler og samkørsel
til § 28.21.10. Vejdirektoratet ..................................... - -3,0 -

28.12. Tilsyn og kommissioner

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,6 1,0 12,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 11,6 1,0 12,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 28.11.01. Departementet til dæk-
ning af merbevillingsbehov i HCLJ ............................ - 1,0 -
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28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,1 -1,0 9,1
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 10,2 -1,0 9,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 28.11.01. Departementet til dæk-
ning af merbevillingsbehov i HCLJ ............................ - -1,0 -
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Veje

28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 271,3 3,1 274,4
Indtægt ............................................................................... 70,5 4,8 75,3
Udgift ................................................................................. 341,8 7,9 349,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,0 7,9 4,8

2. Aktstykker  
Analyse af køreledninger på strækningen Øresund-
Femern, jf. akt. 365 af 23. september 2021 ............... 1,3 3,0 -
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet til analyser
af dobbeltrailere og optimering af national vægt- og
dimensioneringsregulering, jf. akt. 140 af 16. de-
cember 2021 ................................................................. - - 1,8
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet til kam-
pagne om delebiler og samkørsel, jf. akt. 140 af 16.
december 2021 ............................................................. - - 3,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 11.23.01. Politiet og den
lokale anklagemyndighed mv. til særtransporttilla-
delser i forbindelse med ressortomlægning, jf. kgl.
resolution af 29. september 2021 ................................ 1,7 2,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling vedr. delebiler og samkørsel
fra § 28.11.71. Generelle analyser .............................. - 3,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Forhøjelse af lønsumsloft til administration vedr.
pulje til kommunale cykelprojekter 2021 ................... 1,0 - -
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28.21.15. EU Indtægter

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 30,0 30,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 30,0

2. Aktstykker  
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet til statslig
cykelpulje 2021, jf. akt. 140 af 16. december 2021 .. - - 30,0

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

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

2. Aktstykker  
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet vedr. pulje
til kommunale cykelprojekter i 2021, jf. akt. 140 af
16. december 2021 ....................................................... - - 150,0

28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 793,5 -64,9 728,6
Indtægtsbevilling ............................................................... 88,1 - 88,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -64,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel af midler til at finansiere opstartsom-
kostninger til it-systemer mv. ifm. køreprøvegeby-
rordning til § 28.22.05. Gebyr- og afgiftsfinansiere-
de opgaver, jf. akt. 112 af 16. december 2021 .......... - -69,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 28.52.12. Reserve til indkøb af of-
fentlig service-jernbanetrafik til afhjælpning af eks-
traordinære indsatsbehov ............................................. - 5,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,7 -
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28.22. Færdselsstyrelsen

28.22.01. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 79,1 -1,7 77,4
Indtægt ............................................................................... 41,8 0,2 42,0
Udgift ................................................................................. 120,9 -1,5 119,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 14,5 -1,5 0,2

2. Aktstykker  
Indtægter fra EUs genopretningsfacilitet til analyse
af dobbelttrailere, jf. akt. 140 af 16. december 2021 . - - 0,2

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 28.51.01. Trafikstyrel-
sen som følge af flytning af klagesager for køre-
kortområdet .................................................................. -0,3 -0,5 -
Overførsel af lønsumsloft fra § 28.51.01. Trafiksty-
relsen ............................................................................ 7,5 - -
Overførsel af lønsumsloft fra § 28.11.01. Departe-
mentet ........................................................................... 7,5 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Forhøjelse af overførsel til § 08.22.41. Sikkerheds-
styrelsen, jf. BV 3.3.2. ................................................. -0,2 -0,9 -

28.22.04. Administrative bødeforlæg i forbindelse med tilsyn med lønvilkår

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

9. Andre bevillingsforslag  
Bødeindtægter ifm. tilsyn med lønvilkår som følge
af lov nr. 870 af 14. juni 2020, jf. BV 3.3.2. ............. - - 0,2



§ 28.22.05. 789

28.22.05. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 69,3 69,3
Indtægt ............................................................................... - 59,8 59,8
Udgift ................................................................................. - 129,1 129,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 56,2 129,1 59,8

2. Aktstykker  
Overtagelse af kørekort- og takografområdet, jf.
akt. 112 af 16. december 2021 .................................... 56,2 129,1 59,8

28.22.06. Afgift på køreprøver

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 9,5 9,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 9,5

2. Aktstykker  
Afgift til finansiering af politiårsværk, jf. akt. 87 af
16. december 2021 ....................................................... - - 9,5



790 § 28.5.

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 106,7 28,6 135,3
Indtægt ............................................................................... 274,6 - 274,6
Udgift ................................................................................. 381,3 28,6 409,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 21,1 28,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Sommerpakken og tilskud til dansk luftfart, jf. akt.
304 af 24. juni 2021 .................................................... 61,0 61,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler til § 13.51.01. Bolig- og Plan-
styrelsen i forbindelse med ressortomlægning, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... -32,9 -33,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Modtagelse af midler fra § 28.22.01. Færdselssty-
relsen som følge af flytning af klagesager på køre-
kortområdet .................................................................. 0,3 0,5 -
Overførsel af lønsumsloft til § 28.22.01. Færdsels-
styrelsen ........................................................................ -7,5 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Modtagelse af midler fra § 28.56.04. Puljer til luft-
fart til administration af pulje til opretholdelse af li-
cens til erhvervsmæssig flyvning for luftfartsselska-
ber (AOC), jf. BV 3.3.2. ............................................. 0,2 0,3 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 13,0 137,0 150,0
Overført overskud .............................................................. 149,0 - 149,0
Egenkapital i alt ................................................................. 162,0 137,0 299,0

Langfristet gæld primo ...................................................... 96,7 - 96,7
+ anskaffelser .................................................................... 14,5 - 14,5
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 14,3 - 14,3
Samlet gæld ultimo ........................................................... 96,9 - 96,9



§ 28.51.01. 791

Låneramme ........................................................................ 123,8 -19,9 103,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 78,3 - 93,3
Bemærkninger: Den regulerede egenkapital under § 28.51.01. Trafikstyrelsen er nedjusteret med 6 , 5 mio. kr. , der er
overført til §13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen i forbindelse med ressortomlægning, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021. Lånerammen under § 28.51.01. Trafikstyrelsen er nedjusteret med 19,9 mio. kr. til § 13.51.01. Bolig- og Plansty-
relsen, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021. Den regulerede egenkapital under § 28.51.01 er op justeret med 143,5
mio. kr. t il 150,0 mio. kr. , jf. akt. 91 af 9 . d ecember 2021 .

28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 0,5 -0,5 -
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 0,5 -0,5 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,7 -0,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.51.12. Administrations-
udgifter til satspuljeprojekter som følge af ressort-
deling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ...... -0,1 -0,1 -
Flytning af midler til § 13.51.12. Administrations-
udgifter til satspuljeprojekter som følge af ressort-
deling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ...... -0,6 -0,4 -

28.51.16. Erstatningskommissioner (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 10,0 10,0
Udgift ................................................................................. - 10,0 10,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 8,0 10,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Behandling af erstatningssager til minkavlere og
følgeerhverv, jf. akt. 291 af 24. juni 2021 ................. 15,3 18,0 -
Nedskrivning af bevilling som følge af mindrefor-
brug på ekstraordinære midler til behandling af er-
statningssager til minkavlere og følgeerhverv, jf.
akt. 291 af 24. juni 2021 ............................................. -7,3 -8,0 -



792 § 28.51.16.

28.52. Jernbanetrafik

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.803,8 614,3 4.418,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 614,3 -

2. Aktstykker  
Regulering som følge af ophævelsen af dobbeltfakt-
ormodellen, jf. akt. 162 af 25. februar 2021 .............. - -278,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation af DSB som følge af COVID-19, jf.
akt. 150 af 16. december 2021 .................................... - 1.437,5 -
Tilbageførsel af hensættelse til statskassen vedrø-
rende ikke udmøntet kompensation som følge af
COVID-19 for 2020, jf. akt. 126 af 17. december

 2021 .............................................................................. - -544,8 -

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 216,7 70,4 287,1
Indtægtsbevilling ............................................................... 7,2 7,7 14,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 70,4 7,7

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation af Arriva Tog A/S som følge af CO-
VID-19 i 2021, jf. akt. 150 af 16. december 2021 .... - 76,9 -
Tilbageførsel af hensættelse til statskassen vedrø-
rende ikke udmøntet kompensation som følge af
COVID-19 for 2020, jf. akt. 126 af 17. december

 2021 .............................................................................. - -6,5 -
Tilbagebetaling af for meget udbetalt kompensation
for 2020, jf. akt. 126 af 17. december 2021 .............. - - 7,7



§ 28.52.06. 793

28.52.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge
af Covid-19 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 29,8 29,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 29,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Efterregulering af kompensationsbetaling for CO-
VID-19 for 2020 til Metroselskabet ............................ - 29,2 -
Efterregulering af kompensationsbetaling for CO-
VID-19 for 2020 til Arriva .......................................... - 0,6 -

28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 278,4 278,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 278,4 -

2. Aktstykker  
Betaling til Metroselskabet I/S som følge af ophæ-
velsen af dobbeltfaktormodellen, jf. akt. 162 af 25.
februar 2021 ................................................................. - 278,4 -

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

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

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste til
afhjælpning af ekstraordinære indsatsbehov ............... - -5,1 -



794 § 28.52.12.

28.53. Kollektiv Trafik

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 370,5 1.089,8 1.460,3
Indtægtsbevilling ............................................................... - 148,0 148,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.089,8 148,0

2. Aktstykker  
Likviditetstilskud til trafikselskaber, jf. akt. 303 af
24. juni 2021 ................................................................ - -362,0 -
Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, jf. akt.
365 af 23. september 2021 .......................................... - 233,0 -
Indtægter fra EUs genopretningsfacilitet vedr. pulje
til grøn omstilling af indenrigsfærger, jf. akt. 140 af
16. december 2021 ....................................................... - - 148,0

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Likviditetstilskud til trafikselskaber, jf. akt. 303 af
24. juni 2021 ................................................................ - 630,0 -
Kompensation til færgeoperatører for gratis færge-
transport, til trafikvirksomheder for rejsepas og til
kommuner for gratis handicapkørsel (Sommerpak-
ken 2021), jf. akt. 304 af 24. juni 2021 ..................... - 111,8 -
Likviditetstilskud til trafikselskaber, jf. akt. 4 af 7.
oktober 2021 ................................................................ - 135,0 -
Likviditetstilskud til trafikselskaber, jf. akt. 123 af
16. december 2021 ....................................................... - 371,6 -
Nedskrivning af bevilling som følge af mindrefor-
brug på kompensation til færgeoperatører for gratis
færgetransport (Sommerpakken 2021), jf. akt. 304
af 24. juni 2021 ........................................................... - -6,3 -
Nedskrivning af bevilling som følge af mindrefor-
brug på kompensation til trafikvirksomheder for
rejsepas (Sommerpakken 2021), jf. akt. 304 af 24.
juni 2021 ...................................................................... - -17,1 -
Nedskrivning af bevilling som følge af mindrefor-
brug på kompensation til kommuner for gratis han-
dicapkørsel (Sommerpakken 2021), jf. akt. 304 af
24. juni 2021 ................................................................ - -6,2 -



§ 28.53.06. 795

28.53.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge
af Covid-19 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 24,9 24,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 24,9

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Efterregulering af kompensation til offentlig service
operatører som følge af COVID-19 i 2020 ................ - - 24,9

28.54. Færgetrafik

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 378,5 5,0 383,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation af færgeoperatører for gratis færge-
transport fra juli til og med september i 2021, jf.
akt. 304 af 24. juni 2021 ............................................. - 5,0 -



796 § 28.54.02.

28.56. Luftfart

28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,0 62,0 65,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 0,1 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 62,0 0,1

2. Aktstykker  
Understøttelse af den danske luftfartsbranche, jf.
akt. 206 af 8. april 2021 .............................................. - 30,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Understøttelse af den danske luftfartsbranche, jf.
akt. 304 af 24. juni 2021 ............................................. - 26,7 -
Prisrabatter til Bornholms og Sønderborgs lufthav-
ne, jf. akt. 312 af 24. juni 2021 .................................. - 6,0 -
Nedskrivning af bevilling som følge af mindrefor-
brug på prisrabatter til Bornholms og Sønderborgs
lufthavne fra 2020, jf. akt. 19 af 5. november 2020 .. - -0,4 -
Tilbagebetaling af midler til understøttelse af den
danske luftfartsbranche i 2020, jf. akt. 19 af 5. no-
vember 2020 ................................................................ - - 0,1

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler til § 28.51.01. Trafikstyrelsen
til administration af pulje til opretholdelse af licens
til erhvervsmæssig flyvning for luftfartsselskaber
(AOC), jf. BV 3.3.2. .................................................... - -0,3 -



§ 28.6. 797

Baner

28.63. Banedanmark

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 464,2 -0,4 463,8
Indtægt ............................................................................... 1.042,4 - 1.042,4
Udgift ................................................................................. 1.506,6 -0,4 1.506,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Oprettelse af underkonto § 28.63.01.33. til forbere-
delse af anlægsprojekter ifm. Infrastrukturplan 2035 . - - -

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 38,2 38,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - 31,9 31,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 38,2 31,9

2. Aktstykker  
Salg af Vejle Godsplads, jf. akt. 200 af 6. maj 2021 - - 25,7
Forhøjelse af totaludgiften for Favrholm Station, jf.
akt. 76 af 2. december 2021 ........................................ - 38,2 -
Indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S,
jf. akt. 146 af 16. december 2021 ............................... - - 6,2
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28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 394,2 -0,4 393,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 -

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægs-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.646,9 -22,5 2.624,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 14,5 - 14,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -22,5 -

2. Aktstykker  
Etablering af erstatningsanlæg ifm. salg af Vejle
Godsplads, jf. akt. 200 af 6. maj 2021 ....................... - 25,7 -
Overførsel til § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirek-
toratet, jf. akt. 364 af 23. september 2021 ................. - -10,0 -
Forhøjelse af totaludgiften for Favrholm Station, jf.
akt. 76 af 2. december 2021 ........................................ - -38,2 -

Anlægsskema: Forhøjelse af totaludgiften for Favrholm Station
Projektbeskrivelse: Forhøjelse af totaludgiften for Favrholm Station
Hjemmel: Akt. 76 af 2. december 2021
Igangsættelse: 2018
Ibrugtagning: 2023

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 76 af 2. december 2021 (indeks 108,8) ........ 114,7 100,9
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
2015 .................................................................................................... 10,8 0,0
2016 .................................................................................................... 37,9 0,0
2018 .................................................................................................... 14,0 1,7
2019 .................................................................................................... 0,0 3,5
2020 .................................................................................................... 0,0 14,4
2021 .................................................................................................... 38,2 15,9
2022 .................................................................................................... 0,0 65,0
2023 og frem ..................................................................................... 0,0 14,2



§ 28.63.05. 799

Anlægsskema: Brofornyelse København-Høje Taastrup
Projektbeskrivelse: Fornyelse af broer på jernbanestrækningen København-Høje Taastrup

(fjernbanen)
Hjemmel: Akt. 157 af 11. februar 2021
Igangsættelse: 2021
Ibrugtagning: 2022

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 157 af 11. februar 2021 (indeks 146,0) ........ 71,0 71,0
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2020 ................................................................................ 6,7 6,7
2021 .................................................................................................... 31,7 31,7
2022 .................................................................................................... 32,6 32,6

Anlægsskema: Sporfornyelse Struer St.
Projektbeskrivelse: Sporfornyelse af strækningen ved Struer Station
Hjemmel: Akt. 238 af 20. maj 2021
Igangsættelse: 2021
Ibrugtagning: 2022

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 238 af 20. maj 2021 (indeks 108,8) 140,2 140,2
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2020 ................................................................................ 7,3 7,3
2021 .................................................................................................... 19,5 19,5
2022 .................................................................................................... 107,9 107,9
2023 .................................................................................................... 5,5 5,5

Anlægsskema: Sporfornyelse Slagelse-Korsør
Projektbeskrivelse: Sporfornyelse af strækningen Slagelse-Korsør ekskl. begge stationer
Hjemmel: Akt. 252 af 3. juni 2021
Igangsættelse: 2021
Ibrugtagning: 2023

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 252 af 3. juni 2021 (indeks 108,8) 250,0 250,0
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2020 ................................................................................ 10,6 10,6
2021 .................................................................................................... 21,0 21,0
2022 .................................................................................................... 210,9 210,9
2023 .................................................................................................... 7,5 7,5
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Anlægsskema: Sporfornyelse Roskilde-Ringsted
Projektbeskrivelse: Sporfornyelse af strækningen Roskilde-Ringsted ekskl. begge stationer
Hjemmel: Akt. 253 af 3. juni 2021
Igangsættelse: 2021
Ibrugtagning: 2023

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 253 af 3. juni 2021 (indeks 108,8) 904,1 904,1
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2020 ................................................................................ 24,6 24,6
2021 .................................................................................................... 54,8 54,8
2022 .................................................................................................... 546,5 546,5
2023 .................................................................................................... 260,2 260,2
2024 .................................................................................................... 18,0 18,0

Anlægsskema: Sporfornyelse Aarhus-Langå
Projektbeskrivelse: Sporfornyelse af strækningen Aarhus - Langå eksklusiv begge stationer
Hjemmel: Akt. 3 af 7. oktober 2021
Igangsættelse: 2021
Ibrugtagning: 2022

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 3 af 7. oktober 2021 (indeks 108,8) ............. 652,0 652,0
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2020 ................................................................................ 17,0 17,0
2021 .................................................................................................... 31,4 31,4
2022 .................................................................................................... 581,9 581,9
2023 .................................................................................................... 21,7 21,7

Anlægsskema: Fornyelse af Svanemøllen omformerstation
Projektbeskrivelse: Fornyelse af Svanemøllen omformerstation
Hjemmel: Akt. 65 af 2. december 2021
Igangsættelse: 2021
Ibrugtagning: 2023

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 65 af 2. december 2021 (indeks 108,8) ........ 89,1 89,1
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2020 ................................................................................ 9,3 9,3
2021 .................................................................................................... 3,6 3,6
2022 .................................................................................................... 35,7 35,7
2023 .................................................................................................... 40,5 40,5



§ 28.63.06. 801

28.63.06. Baneafgifter mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 598,5 194,5 793,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 741,6 - 741,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 194,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilbagebetaling af infrastrukturafgifter, jf. akt. 126
af 17. december 2021 .................................................. - 194,5 -

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.718,4 235,3 2.953,7
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 235,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre-
serve ifm. tilførsel af central reserve til Ny station i
Jerne (Esbjerg Øst) ...................................................... - 7,2 -
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre-
serve ifm. tilførsel af central reserve til Hastigheds-
opgradering Aarhus-Langå .......................................... - 33,4 -
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre-
serve ifm. tilførsel af central reserve til Ny bane
København - Ringsted ................................................. - 194,7 -

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.)

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

2. Aktstykker  
Projektforberedende arbejder på Ny bane over
Vestfyn, jf. akt. 364 af 23. september 2021 ............... - 10,0 -



802 § 28.7.

Bygninger

28.71. Fællesudgifter

28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 30,7 2,0 32,7
Indtægt ............................................................................... 232,3 -6,0 226,3
Udgift ................................................................................. 263,0 -4,0 259,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,0 -6,0

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ny enhed ifm. nedrivning af minkerhvervets pro-
duktionsanlæg som følge af COVID-19, jf. akt. 102
af 9. december 2021 .................................................... - 3,0 -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til ny
enhed ifm. nedrivning af minkerhvervets produk-
tionsanlæg som følge af COVID-19, jf. akt. 102 af
9. december 2021 ......................................................... - -0,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.52.03. Vedligeholdelse
og drift af Christianiaområdet som følge af ressort-
deling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ...... - -4,6 -6,0
Flytning af midler til § 13.51.01. Bolig- og Plansty-
relsen som følge af ressortdeling, jf. kongelig reso-
lution af 21. januar 2021 ............................................. - -3,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Samarbejdsaftale mellem Folketinget og Bygnings-
styrelsen om varetagelse af bygherrerollen ifm. pro-
jektet "Nye rammer Folketinget", jf. BV 3.3.2. ......... - 1,7 -



§ 28.72. 803

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -95,0 4,5 -90,5
Indtægt ............................................................................... 957,2 2,5 959,7
Udgift ................................................................................. 862,2 7,0 869,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,0 2,5

2. Aktstykker  
Indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S,
jf. akt. 289 af 17. juni 2021 ........................................ - - 2,5
Finansiering af udgifter til pilotprojekt for ID-kort-
løsning, jf. akt. 153 af 16. december 2021 ................. - 1,0 -
Indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S,
jf. akt. 146 af 16. december 2021 ............................... - 6,0 -

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægs-
bev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.52.02. Udvikling og op-
retning af Christianiaområdet som følge af ressort-
deling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 ...... - -0,5 -



804 § 28.73.

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 8,9 -1,0 7,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

2. Aktstykker  
Finansiering af udgifter til pilotprojekt for ID-kort-
løsning, jf. akt. 153 af 16. december 2021 ................. - -1,0 -



§ 28.8. 805

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri

28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 142)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -74,6 74,6 -
Indtægtsbevilling ............................................................... -10,3 10,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 74,6 10,3

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.01. Ydelsesstøtte til
almene boliger som følge af ressortdeling, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - 66,6 -
Flytning af midler til § 13.81.01. Ydelsesstøtte til
almene boliger som følge af ressortdeling, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - -8,5 -2,1
Flytning af midler til § 13.81.01. Ydelsesstøtte til
almene boliger som følge af ressortdeling, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - 16,5 12,4

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 272,9 -272,9 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 70,5 -70,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -272,9 -70,5

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.02. Ungdomsboligbi-
drag til almene boliger som følge af ressortdeling,
jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .................. - -246,4 -49,3
Flytning af midler til § 13.81.02. Ungdomsboligbi-
drag til almene boliger som følge af ressortdeling,
jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .................. - -26,5 -21,2



806 § 28.81.03.

28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
(tekstanm. 142) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 41,0 -41,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -41,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.03. Tilskud til indret-
ning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
som følge af ressortdeling, jf. kongelig resolution af
21. januar 2021 ............................................................ - -41,0 -

28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 16,9 -16,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -16,9

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.04. Administrations-
gebyr vedrørende almene boliger som følge af res-
sortdeling, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021 .............................................................................. - - -16,9

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm. 142)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 361,8 -361,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -361,8

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.05. Finansiering af al-
ment nybyggeri som følge af ressortdeling, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - - -164,7
Flytning af midler til § 13.81.05. Finansiering af al-
ment nybyggeri som følge af ressortdeling, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - - -1,0
Flytning af midler til § 13.81.05. Finansiering af al-
ment nybyggeri som følge af ressortdeling, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - - -196,1



§ 28.81.07. 807

28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 187,8 -187,8 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 187,8 -187,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -187,8 -187,8

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.07. Statslån til Lands-
byggefonden som følge af ressortdeling, jf. konge-
lig resolution af 21. januar 2021 ................................. - -187,8 -187,8

28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.08. Administrations-
udgifter til støttet byggeri og byfornyelse som følge
af ressortdeling, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021 .............................................................................. - -9,9 -9,8

28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.09. Provisioner vedrø-
rende lån til alment bygger som følge af ressortde-
ling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .......... - -43,2 -43,2



808 § 28.81.11.

28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14,4 -14,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -14,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.11. Tilskud til etable-
ring af almene boliger til særligt udsatte grupper
(skæve boliger) som følge af ressortdeling, jf. kon-
gelig resolution af 21. januar 2021 ............................. - -14,4 -

28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
 (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.16. Tab på garantier
for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
som følge af ressortdeling, jf. kongelig resolution af
21. januar 2021 ............................................................ - -2,0 -

28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 10,1 -10,1 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 9,4 -9,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,1 -9,4

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.17. Støtte til bebo-
erindskud som følge af ressortdeling, jf. kongelig
resolution af 21. januar 2021 ...................................... - -10,1 -9,4



§ 28.81.20. 809

28.81.20. Støtte til almene boliger på øer (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 35,4 -35,4 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 35,4 -35,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -35,4 -35,4

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.81.20. Støtte til almene
boliger på øer som følge af ressortdeling, jf. konge-
lig resolution af 21. januar 2021 ................................. - -29,3 -29,3
Flytning af midler til § 13.81.20. Støtte til almene
boliger på øer som følge af ressortdeling, jf. konge-
lig resolution af 21. januar 2021 ................................. - -6,1 -6,1

28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,2 -6,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -6,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler som følge af ressortdeling, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -6,2 -

28.81.58. Kollegieværelser til grønlandske studerende (tekstanm. 121) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 -1,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler som følge af ressortdeling, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -1,0 -



810 § 28.81.77.

28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,0 -12,0 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 70,0 -70,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -12,0 -70,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler som følge af ressortdeling, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -2,0 -2,0
Flytning af midler som følge af ressortdeling, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -2,0 -2,0
Flytning af midler som følge af ressortdeling, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -8,0 -8,0
Flytning af midler som følge af ressortdeling, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - - -58,0

28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler som følge af ressortdeling, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - -7,0 -

28.82. Privat boligbyggeri

28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.82.04. Administrations-
gebyr vedrørende friplejeboliger som følge af res-
sortdeling, jf. kongelig resolution af 21. januar
2021 .............................................................................. - - -0,9



§ 28.82.05. 811

28.82.05. Støtte til friplejeboliger

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16,8 -16,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -16,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.82.05. Støtte til fripleje-
boliger som følge af ressortdeling, jf. kongelig re-
solution af 21. januar 2021 ......................................... - -16,8 -

28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
 (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.82.06. Tilskud til indret-
ning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
som følge af ressortdeling, jf. kongelig resolution af
21. januar 2021 ............................................................ - -9,0 -

28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.82.07. Støtte til bebo-
erindskud i friplejeboliger som følge af ressortde-
ling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .......... - -0,7 -



812 § 28.82.77.

28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 1,0 -1,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -1,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.82.77. Lån og garantier
til private boliger mv. som følge af ressortdeling, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2021 ....................... - - -1,0

28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 -1,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.82.78. Afskrivninger på
lån til private boliger mv. som følge af ressortde-
ling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .......... - -1,0 -

28.83. Byfornyelse

28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.83.01. Byfornyelse som
følge af ressortdeling, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021 .................................................................. - -10,5 -



§ 28.83.05. 813

28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 1,0 -1,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -1,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.83.05. Saneringslån og
saneringsskud som følge af ressortdeling, jf. konge-
lig resolution af 21. januar 2021 ................................. - - -1,0

28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 261,2 -261,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -261,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.83.10. Støtte til styrket
indsats i udkantsområderne som følge af ressortde-
ling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .......... - -261,2 -

28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.83.77. Lån og garantier
vedrørende byfornyelse mv. som følge af ressortde-
ling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .......... - - -10,0
Flytning af midler til § 13.83.77. Lån og garantier
vedrørende byfornyelse mv. som følge af ressortde-
ling, jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .......... - -20,0 -10,0



814 § 28.83.78.

28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

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

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.83.78. Afskrivninger på
lån vedrørende byfornyelse mv. som følge af res-
sortdeling, jf. kongelig resolution af 21. januar

 2021 .............................................................................. - -10,0 -

28.88. Byggeri mv.

28.88.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 24,1 -24,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -24,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § 13.88.01. BUILD Institut
for byggeri, by og miljø som følge af ressortdeling,
jf. kongelig resolution af 21. januar 2021 .................. - -24,1 -

28.88.02. Byggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 31,9 -31,9 -
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -31,9 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Flytning af midler til § § 13.88.02. Byggeri som
følge af ressortdeling, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021 .................................................................. - -5,5 -
Flytning af midler til § § 13.88.02. Byggeri som
følge af ressortdeling, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021 .................................................................. - -1,4 -
Flytning af midler til § § 13.88.02. Byggeri som
følge af ressortdeling, jf. kongelig resolution af 21.
januar 2021 .................................................................. - -25,0 -



§ 28. 815

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 18.
Tekstanmærkningen er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021, jf. akt. 55

af 25. november 2021.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transportministeren i 2021 kan stille garanti over

for Udviklingsselskabet By og Havn I/S i forbindelse med anlæg af Nordhavnstunnellen frem til
stiftelsen af selskabet Lynetteholmen I/S, jf. BV 2.2.15.
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§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -643,7 88,8 732,5
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 27,5 170,0 142,5

Heraf anlægsbudget ....................................................... 27,5 170,0 142,5
Indtægtsbudget ....................................................................... 207,6 - 207,6

Fællesudgifter ........................................................................................... -256,9 0,9
29.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -256,9 0,9

Energi og forsyning .................................................................................. 505,0 1.081,7
29.21. Fællesudgifter .................................................................................. 3,8 32,4
29.22. Forskning og udvikling ................................................................... 83,5 98,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser ................. 212,8 646,2
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................................. 202,1 -
29.27. International miljøstøtte .................................................................. 2,8 -
29.29. Tele .................................................................................................. - 304,6

Meteorologi ............................................................................................... -11,2 -
29.31. Meteorologi ..................................................................................... -11,2 -

Geologisk forskning og undersøgelser ................................................... 28,3 -
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ........................................... 28,3 -

Kort og geodata ........................................................................................ -0,7 -
29.61. Kort og geodata .............................................................................. -0,7 -

Dataforsyning ............................................................................................ -5,7 -
29.71. Dataforsyning og Effektivisering ................................................... -5,7 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 54,8 207,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 204,0 875,0
Aktivitet i alt .............................................................................................. 258,8 1.082,6
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -33,3 -33,3
Bevilling i alt ............................................................................................. 225,5 1.049,3
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 167,0 -

 TB 18,5 -
79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) .......................B 276,3 -

 TB -276,3 -

Energi og forsyning

29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.) ..................B 519,0 -

 TB -37,1 -
02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.) .........................................B - -

 TB 7,5 -
08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123)

(Reservationsbev.) ............................................................B 11,2 -
 TB 1,0 -

29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ...............B 631,0 -

 TB 83,5 98,5

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

(Reservationsbev.) ............................................................B 36,4 -
 TB 0,2 0,2

19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) ............B - -
 TB -5,9 -

27. Tilskud til energibesparelser (tekstanm. 128)
(Reservationsbev.) ............................................................B 1.230,2 -

 TB - 285,0
32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (tekstanm. 129)

(Reservationsbev.) ............................................................B 143,1 -
 TB 187,0 187,0

33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekstanm. 130)
(Reservationsbev.) ............................................................B 28,4 -

 TB 31,5 31,5
34. Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige byg-

ninger (kommuner og regioner) (tekstanm. 131)
(Reservationsbev.) ............................................................B 142,5 -

 TB - 142,5

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
14. Udbetalinger til PSO-ordninger (Lovbunden) .................B 5.923,6 5.923,6

 TB 90,4 -
17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind

(Reservationsbev.) ............................................................B 136,4 -
 TB 18,6 -
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21. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar (tekstanm.
132) (Reservationsbev.) ...................................................B - -

 TB 13,5 -
31. ELFORSK (Reservationsbev.) .........................................B - -

 TB 79,6 -

29.27. International miljøstøtte
03. Klimaprojekter i udviklingslande (Reservationsbev.) .....B - -

 TB 2,8 -

29.29. Tele
02. Frekvensauktioner ............................................................B - 151,1

 TB - 207,6
04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekst-

anm. 119) (Reservationsbev.) ..........................................B 97,0 -
 TB - 97,0

 Meteorologi

29.31. Meteorologi
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114)

(Driftsbev.) .......................................................................B 200,3 -
 TB -11,2 -

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed) .........................B 161,6 -
 TB 28,3 -

Kort og geodata

29.61. Kort og geodata
01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed) ................................B 49,9 -

 TB -0,7 -

 Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering
01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekst-

anm. 103) (Statsvirksomhed) ...........................................B 272,9 -
 TB -5,7 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 125. ad 29.24.30.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele

tilsagn om tilskud til rådgivning af decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløbs-
støtte, jf. LBK nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning § 58 (grundbeløbsværk), og til varme-
forbrugere tilsluttet sådanne værker. Rådgivningen har til formål at medvirke til optimering af
produktion og distribution af fjernvarme med henblik på at imødegå prisstigningerne ved grund-
beløbets ophør. Rådgivningen har endvidere til formål at sikre varmeforbrugerne tilknyttet
grundbeløbsværker vejledning om alternative opvarmningsløsninger ved nedlæggelse af varme-
forsyningen.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og
meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som efter nærmere fastsatte regler, tilbyder instal-
lation af individuelle varmepumper hos varmeforbrugere, som er tilknyttet et grundbeløbsværk.
Værket skal have modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning
§ 58, og hel eller delvis nedlæggelse af varmeforsyningen skal være godkendt ved kommunen.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og
meddele tilsagn om tilskud til fjernvarmeselskaber, som efter nærmere fastsatte regler, modtager
tilskud til etablering af en kollektiv eldreven varmepumpe, der fortrænger fossile brændsler fra
fjernvarmeselskabets eksisterende fjernvarmeproduktion.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
for tilskudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår, forudsætninger og betingelser for tilskud, f.eks. at den modtagne grundbeløbsstøtte er af
nyere dato, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af med-
delte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og
rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 132. ad 29.25.21.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til

Nordic Sugar til etablering af produktionsanlæg til håndtering af gasolie i en overgangsperiode.
Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter vilkår for tilskud og kan indhente

alle relevante oplysninger fra Nordic Sugar i forbindelse med tilsagnsgivning og efterfølgende
kontrol af og tilsyn med tilskuddets anvendelse.
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Indledning

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finans-
året 2021 indeholder nettomindreudgifter på i alt 643,7 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter
i forhold til bevillingerne på finansloven 2021. Der er optaget nettomerudgifter på i alt 27,5 mio.
kr. i udgifter uden for loft. Der er i 2021 optaget nettomerindtægter på 207,6 mio. kr. i indtægter
på indtægtsbudgettet. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles
på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 4.421,4 -643,7 3.777,7
 Udgifter ............................................................................ 5.223,3 88,8 5.312,1
Indtægter .......................................................................... 801,9 732,5 1.534,4

Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 10.595,0 27,5 10.622,5
 Udgifter ............................................................................ 16.530,9 170,0 16.700,9
 Indtægter .......................................................................... 5.935,9 142,5 6.078,4
Indtægtsbudget ................................................................... 1.721,7 207,6 1.929,3
 Udgifter ............................................................................ 0,2 - 0,2
 Indtægter .......................................................................... 1.721,9 207,6 1.929,5
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 29,1 88,8 732,5
2. Aktstykker .................................................................... 20,1 91,5 732,5
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 0,3 0,4 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 4,9 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,6 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 3,8 -1,5 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 170,0 142,5
2. Aktstykker .................................................................... - 170,0 142,5

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - - 207,6
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - 207,6

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der er i 2021 indarbejdet nettomerudgifter på 91,5 mio. kr. og nettomerindtægter på 732,5

mio. kr. inden for delloft for driftsudgifter som følge af tiltrådte aktstykker. Der er i 2021 ind-
arbejdet nettomerudgifter på 170,0 mio. kr. og nettomerindtægter på 142,5 mio. kr. uden for ud-
giftsloft som følge af tiltrådte aktstykker.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er i 2021 indarbejdet nettomerudgifter på 0,4 mio. kr. inden for delloftet for driftsudgifter

som følge af ekstraordinære udgifter på baggrund af COVID-19, jf. akt. 27 af 11. november 2021.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel mellem hovedkonti omfatter overførsel mellem rammer samt overførsler internt

på driftsrammen.
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 Lønsum Udgift Indtægt
4,9 0,0 0,0

Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til § 29.41.01. De Nationale Geo-
logiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
- GEUS 0,3
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til § 29.31.01. Danmarks Meteo-
rologiske Institut 0,9
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til § 29.71.01. Styrelsen for Data-
forsyning og Effektivisering 1,7
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til § 29.61.01. Geodatastyrelsen 0,7
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til § 29.21.01. Energistyrelsen 5,9
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet til §
29.21.01. Energistyrelsen vedr. adfærdsprojektet -0,8 -0,9
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.11.01. Departementet 0,8 0,9
Overførsel af lønsum fra § 29.11.01. Departementet til §
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut -2,5 -
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet til §
29.21.01. Energistyrelsen vedr. ILUC-projektet -1,0
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.11.01. Departementet vedr. forsøgsmøller 1,7
Overførsel af midler fra § 29.22.01.10. Udbygning af dansk
energiforskning og -udvikling til § 29.21.01. Energistyrel-
sen til administration 3,9 5,1
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til 29.21.01. Energistyrelsen -5,9
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet til §
29.21.01. Energistyrelsen vedr. adfærdsprojektet 0,8 0,9
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.11.01. Departementet -0,8 -0,9
Overførsel af midler fra § 29.22.01.85. Støtte til grøn pro-
cesenergi til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration 1,0 1,4
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet til §
29.21.01. Energistyrelsen vedr. ILUC-projektet 1,0
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-
mark og Grønland - GEUS til opstart af CCS-projekt og til
flytning af lager af kerneboringer -16,0
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Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.21.02. Forsyningstilsynet til arbejde inden for affalds-
området, hvor der ikke er hjemmel til gebyrfinansiering -7,5
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.11.01. Departementet vedr. forsøgsmøller -1,7
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.21.02. Forsyningstilsynet til arbejde inden for affalds-
området, hvor der ikke er hjemmel til gebyrfinansiering 7,5
Overførsel af midler fra § 29.22.01.10. Udbygning af dansk
energiforskning og -udvikling til § 29.21.01. Energistyrel-
sen til administration -5,1
Overførsel af midler fra § 29.22.01.85. Støtte til grøn pro-
cesenergi til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration -1,4
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Meteorolo-
giske Institut til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Un-
dersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til monito-
rering af Grønlands indlandsis -10,0
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til 29.31.01. Danmarks Meteoro-
logiske Institut -0,9
Overførsel af lønsum fra § 29.11.01. Departementet
til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut 2,5 -
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Meteorolo-
giske Institut til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
- GEUS til monitorering af Grønlands indlandsis 10,0
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
- GEUS -0,3
Overførsel af anlæg fra § 29.71.01. Styrelsen for Datafor-
syning og Effektivisering til 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
- GEUS under initiativ 6.1 Terræn, Klima og Vand 2,7
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-
mark og Grønland - GEUS til opstart af CCS-projekt og til
flytning af lager af kerneboringer 16,0
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til 29.61.01. Geodatastyrelsen -0,7
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra §
29.11.01. Departementet til § 29.71.01. Styrelsen for Data-
forsyning og Effektivisering -1,7
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ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område en dispositionsbegræns-

ning på i alt 1,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. ifm. 15. fase af statens indkøbsprogram, jf. cirkulære
om dispositionsbegrænsninger for 2021 af 18. november 2021, og 1,1 mio. kr. ifm. udmøntning
af konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område og prisfald i ydelserne,
jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2021 af 1. december 2021.

Overførsel af anlæg fra § 29.71.01. Styrelsen for Datafor-
syning og Effektivisering til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US under initiativ 6.1 Terræn, Klima og Vand -2,7
Tilbageførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.11.01. Departementet vedr. energirådgivere 0,4
Tilbageførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.11.01. Departementet vedr. energirådgivere -0,4

 Lønsum Udgift Indtægt
0,0 -1,6 0,0

Effektivisering af indkøb mv. på § 29.11.01. Departementet
som følge af 15. fase af Statens Indkøbsprogram -0,1
Effektivisering af indkøb mv. på § 29.21.01. Energistyrel-
sen som følge af 15. fase af Statens Indkøbsprogram -0,2
Effektivisering af indkøb mv. på § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut som følge af 15. fase af Statens
Indkøbsprogram -0,1
Effektivisering af indkøb mv. på § 29.71.01. Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering som følge af 15. fase af
Statens Indkøbsprogram -0,1
Rammekorrektion sfa. udmøntning af konsulentbesparelser
på Finansministeriets brugerfinansierede område og prisfald
i ydelserne på § 29.11.01. Departementet -0,2
Rammekorrektion sfa. udmøntning af konsulentbesparelser
på Finansministeriets brugerfinansierede område og prisfald
i ydelserne på § 29.21.01. Energistyrelsen -0,4
Rammekorrektion sfa. udmøntning af konsulentbesparelser
på Finansministeriets brugerfinansierede område og prisfald
i ydelserne på § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Insti-
tut -0,2
Rammekorrektion sfa. udmøntning af konsulentbesparelser
på Finansministeriets brugerfinansierede område og prisfald
i ydelserne § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersø-
gelser for Danmark og Grønland - GEUS -0,1
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ad 9. Andre bevillingsforslag
Andre bevillingsforslag omfatter bevillingsforslag, der optages med tilslutning fra Finansmi-

nisteriet, jf. budgetvejledningens punkt 3.3.2 Mindre væsentlige dispositioner uden principiel be-
tydning samt udmøntning af reserver fra § 29.11.79. Reserve og budgetregulering. Der er samlet
indarbejdet en nettomindreudgift på -1,5 mio. kr. under delloft for driftsudgifter. Der er i 2021
indarbejdet nettomerindtægter på 207,6 mio. kr. på indtægtsbudgettet som følge af indtægter fra
auktioner over tilladelser i 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-fre-
kvensbåndet, som blev afholdt i 2021.

Rammekorrektion sfa. udmøntning af konsulentbesparelser
på Finansministeriets brugerfinansierede område og prisfald
i ydelserne på § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering -0,2

 Lønsum Udgift Indtægt
3,8 -1,5 207,6

Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet til §
13.51.01 Bolig- og Planstyrelsen til en national screening
af egnede arealer til forsøgsmøller, jf. BV. 3.3.2 -0,4 -0,5
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.32. Tilskud
til udrulning af fjernvarme -187,0
Udmøntning af § 29.11.79.46. Reserve til tilskudspulje
til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer
til § 29.22.01.85. Støtte til grøn procesenergi -70,0
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.33. Tilskud
til afkobling af gasnettet -31,5
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.10. Pulje til
skrotningspræmie for oliefyr -0,2
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.21.01. Energistyrel-
sen -6,3
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering vedr. fi-
nansiering af eldrevne køretøjer mv. til § 29.24.19. Ved-
varende energi til proces 5,9
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til ud-
fasning af olie- og gasfyr til § 29.21.01. Energistyrelsen
til administration af udvidede puljer og ordninger 4,2 6,3
Udmøntning af § 29.11.79.46. Reserve til tilskudspulje
til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer
til § 29.22.01.85. Støtte til grøn procesenergi til oprettelse
af ny pulje 70,0
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 4.421,4 -643,7 3.777,7
Udgift ......................................................................................... 5.223,3 88,8 5.312,1
Indtægt ....................................................................................... 801,9 732,5 1.534,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 457,7 -257,8 199,9
29.11. Centralstyrelsen .............................................................. 457,7 -257,8 199,9

Energi og forsyning ................................................................. 3.211,3 -396,6 2.814,7
29.21. Fællesudgifter ................................................................. 554,3 -28,6 525,7
29.22. Forskning og udvikling ................................................. 631,0 -15,0 616,0
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 1.740,3 -290,9 1.449,4
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................ 136,4 32,1 168,5
29.27. International miljøstøtte ................................................. 17,3 2,8 20,1
29.29. Tele ................................................................................. 132,0 -97,0 35,0

Meteorologi .............................................................................. 264,0 -11,2 252,8
29.31. Meteorologi .................................................................... 264,0 -11,2 252,8

Geologisk forskning og undersøgelser .................................. 161,6 28,3 189,9
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser .......................... 161,6 28,3 189,9

Kort og geodata ....................................................................... 49,9 -0,7 49,2
29.61. Kort og geodata ............................................................. 49,9 -0,7 49,2

Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til ud-
fasning af olie- og gasfyr til § 29.24.10. Pulje til skrot-
ningspræmie for oliefyr til forøgelse af pulje 0,2
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering vedr. fi-
nansiering af eldrevne køretøjer mv. til § 29.24.19. Ved-
varende energi til proces -5,9
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til ud-
fasning af olie- og gasfyr til § 29.24.32. Tilskud til ud-
rulning af fjernvarme til forøgelse af puljer 187,0
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til ud-
fasning af olie- og gasfyr til § 29.24.33. Tilskud til af-
kobling af gasnettet til forøgelse af pulje 31,5
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. BV. 3.3.2 -2,8
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf. BV. 3.3.2 2,8
Overførsel af midler fra § 29.71.01. Styrelsen for Data-
forsyning og Effektivisering til § 23.21.13. Danmarks
Miljøportal vedr. overdragelse af anlæg ifm. initiativet
6.1. TKV, jf. BV. 3.3.2 -1,0
Indtægter fra auktion over tilladelser på § 29.29.02.70.
1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26
GHz-auktion - 207,6



§ 29. 831

Dataforsyning ........................................................................... 276,9 -5,7 271,2
29.71. Dataforsyning og Effektivisering .................................. 276,9 -5,7 271,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 10.595,0 27,5 10.622,5
Udgift ......................................................................................... 16.530,9 170,0 16.700,9
Indtægt ....................................................................................... 5.935,9 142,5 6.078,4

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning ................................................................. 10.595,0 27,5 10.622,5
29.21. Fællesudgifter ................................................................. - - -
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 162,2 -142,5 19,7
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................ 10.432,8 170,0 10.602,8

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 1.721,7 207,6 1.929,3
Udgift ......................................................................................... 0,2 - 0,2
Indtægt ....................................................................................... 1.721,9 207,6 1.929,5

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning ................................................................. 1.672,7 207,6 1.880,3
29.21. Fællesudgifter ................................................................. 1.336,5 - 1.336,5
29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm. ................ 6,8 - 6,8
29.29. Tele ................................................................................. 329,4 207,6 537,0

Kort og geodata ....................................................................... 49,0 - 49,0
29.61. Kort og geodata ............................................................. 49,0 - 49,0

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 13.290,7 -823,8 12.466,9
Årets resultat ............................................................................. 4,0 - 4,0
Aktivitet i alt ............................................................................. 13.294,7 -823,8 12.470,9
 Udgift ..................................................................................... 21.754,4 258,8 22.013,2

Indtægt ................................................................................... 8.459,7 1.082,6 9.542,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 2.346,9 54,8 2.401,7
 Indtægt ................................................................................... 2.730,5 207,6 2.938,1
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 5.458,3 - 5.458,3
 Indtægt ................................................................................... 5.488,3 - 5.488,3
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 13.930,1 204,0 14.134,1

Indtægt ................................................................................... 228,6 875,0 1.103,6
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 19,1 - 19,1
 Indtægt ................................................................................... 12,3 - 12,3
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Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 167,0 18,5 185,5
Indtægt ............................................................................... 0,1 0,9 1,0
Udgift ................................................................................. 167,1 19,4 186,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,3 19,4 0,9

2. Aktstykker  
Udmøntning af eksportpakkens reserver som led i
Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af juni
2021, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 .............................. 0,2 0,2 -
Midler til Energiøprogrammet for 2021, jf. akt. 114
af 16. december 2021 .................................................. 6,7 9,0 -
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 0,9

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til overvågning af SARS-CoV-2 i spilde-
vand, jf. akt. 27 af 11. november 2021 ...................... 0,3 0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til § 29.41.01. De Natio-
nale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland - GEUS ........................................................ - 0,3 -
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut ................................................ - 0,9 -
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til § 29.71.01. Styrelsen
for Dataforsyning og Effektivisering .......................... - 1,7 -
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til § 29.61.01. Geodata-

 styrelsen ........................................................................ - 0,7 -
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til § 29.21.01. Energisty-

 relsen ............................................................................ - 5,9 -
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet
til § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. adfærdsprojek-
tet .................................................................................. -0,8 -0,9 -
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.11.01. Departementet ...................................... 0,8 0,9 -
Overførsel af lønsum fra § 29.11.01. Departementet
til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut ...... -2,5 - -
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Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet
til § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. ILUC-projektet . - -1,0 -
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.11.01. Departementet vedr. forsøgsmøller ..... - 1,7 -
Tilbageførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrel-
sen til § 29.11.01. Departementet vedr. energirådgi-

 vere ............................................................................... - 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område jf. FL20-aftale - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet
til § 13.51.01 Bolig- og Planstyrelsen til en national
screening af egnede arealer til forsøgsmøller, jf.
BV. 3.3.2 ...................................................................... -0,4 -0,5 -

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 276,3 -276,3 -
Udgift ................................................................................. 276,3 -276,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -276,3 -

2. Aktstykker  
Nulstilling af § 29.11.79.44. Negativ budgetregule-
ring vedrørende DUT-kompensation som følge af
afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret, jf. akt. 320 af
29. juni 2021 ................................................................ - 12,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.32. Tilskud
til udrulning af fjernvarme .......................................... - -187,0 -
Udmøntning af § 29.11.79.46. Reserve til tilskud-
spulje til grøn omstilling og målrettede energieffek-
tiviseringer til § 29.22.01.85. Støtte til grøn proces-

 energi ............................................................................ - -70,0 -
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.33. Tilskud
til afkobling af gasnettet .............................................. - -31,5 -
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.10. Pulje til
skrotningspræmie for oliefyr ....................................... - -0,2 -
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.21.01. Energi-

 styrelsen ........................................................................ - -6,3 -
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. til §
29.24.19. Vedvarende energi til proces ...................... - 5,9 -
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Energi og forsyning

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 519,0 -37,1 481,9
Indtægt ............................................................................... 191,4 32,4 223,8
Udgift ................................................................................. 710,4 -4,7 705,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 22,3 -4,7 32,4

2. Aktstykker  
Udmøntning af eksportpakkens reserver som led i
Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af juni
2021, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 .............................. 1,4 2,1 -
Udmøntning af midler til initiativerne i regeringens
handlingsplan for FN's Verdensmål, herunder kli-
makompas, jf. akt. 346 af 2. september 2021 ............ 0,8 1,0 -
Udmøntning af midler til Energiøprogrammet, jf.
akt. 114 af 16. december 2021 .................................... 10,1 12,4 -
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 32,4
Overførsel af midler fra § 13.88.02. Byggeri mv. til
§ 29.21.01. Energistyrelsen til administration ifm.
gennemførelse af projekter og aktiviteter mv., jf.
akt. 344 af 2. september 2021 ..................................... 0,9 0,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 29.22.01.10. Udbygning
af dansk energiforskning og -udvikling til §
29.21.01. Energistyrelsen til administration ............... 3,9 5,1 -
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til 29.21.01. Energisty-

 relsen ............................................................................ - -5,9 -
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet
til § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. adfærdsprojek-
tet .................................................................................. 0,8 0,9 -
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.11.01. Departementet ...................................... -0,8 -0,9 -
Overførsel af midler fra § 29.22.01.85. Støtte til
grøn procesenergi til § 29.21.01. Energistyrelsen til
administration ............................................................... 1,0 1,4 -
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet
til § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. ILUC-projektet . - 1,0 -
Overførsel af midler til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-
land - GEUS til opstart af CCS-projekt og til flyt-
ning af lager af kerneboringer ..................................... - -16,0 -
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Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.21.02. Forsyningstilsynet til arbejde inden
for affaldsområdet, hvor der ikke er hjemmel til ge-

 byrfinansiering ............................................................. - -7,5 -
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.11.01. Departementet vedr. forsøgsmøller ..... - -1,7 -
Tilbageførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrel-
sen til § 29.11.01. Departementet vedr. energirådgi-

 vere ............................................................................... - -0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område jf. FL20-aftale - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.21.01. Energi-
styrelsen til administration af udvidede puljer og
ordninger ...................................................................... 4,2 6,3 -
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf.
BV. 3.3.2 ...................................................................... - -2,8 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 6,9 - 6,9
Overført overskud .............................................................. 63,2 - 63,2
Egenkapital i alt ................................................................. 70,1 - 70,1

Langfristet gæld primo ...................................................... 32,8 - 32,8
+ anskaffelser .................................................................... 1,5 - 1,5
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 8,5 - 8,5
Samlet gæld ultimo ........................................................... 25,8 - 25,8

Låneramme ........................................................................ 35,0 7,0 42,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 73,7 - 61,4
Bemærkninger: Låneramme under § 29.21.01. Energistyrelsen er forhøjet med 7,0 mio. kr. som følge af overførsel fra §
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

29.21.02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 7,5 7,5
Indtægt ............................................................................... 124,0 - 124,0
Udgift ................................................................................. 124,0 7,5 131,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,5 -
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5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.21.02. Forsyningstilsynet til arbejde inden
for affaldsområdet, hvor der ikke er hjemmel til ge-

 byrfinansiering ............................................................. - 7,5 -

29.21.08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 11,2 1,0 12,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af eksportpakkens reserver til forøgel-
se af pulje som led i Aftale om sommer- og er-
hvervspakke mv. af juni 2021, jf. akt. 296 af 17.
juni 2021 ...................................................................... - 1,0 -

29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 631,0 83,5 714,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - 98,5 98,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 83,5 98,5

2. Aktstykker  
Udmøntning af eksportpakkens reserver til pulje til
grøn omstilling med fokus på maritime projekter
som led i Aftale om sommer- og erhvervspakke
mv. af juni 2021, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 .......... - 20,0 -
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 98,5

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 29.22.01.10. Udbygning
af dansk energiforskning og -udvikling til §
29.21.01. Energistyrelsen til administration ............... - -5,1 -
Overførsel af midler fra § 29.22.01.85. Støtte til
grøn procesenergi til § 29.21.01. Energistyrelsen til

 administration ............................................................... - -1,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Udmøntning af § 29.11.79.46. Reserve til tilskud-
spulje til grøn omstilling og målrettede energieffek-
tiviseringer til § 29.22.01.85. Støtte til grøn proces-
energi til oprettelse af ny pulje ................................... - 70,0 -

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 36,4 0,2 36,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - 0,2 0,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 0,2

2. Aktstykker  
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 0,2

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.10. Pulje til
skrotningspræmie for oliefyr til forøgelse af pulje .... - 0,2 -

29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)

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

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. til §
29.24.19. Vedvarende energi til proces ...................... - -5,9 -

29.24.27. Tilskud til energibesparelser (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.230,2 - 1.230,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - 285,0 285,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 285,0
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2. Aktstykker  
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 285,0

29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (tekstanm. 129) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 143,1 187,0 330,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - 187,0 187,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 187,0 187,0

2. Aktstykker  
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 187,0

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.32. Tilskud
til udrulning af fjernvarme til forøgelse af pulje ........ - 187,0 -

29.24.33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekstanm. 130) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 28,4 31,5 59,9
Indtægtsbevilling ............................................................... - 31,5 31,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 31,5 31,5

2. Aktstykker  
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 31,5

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.45. Reserve til tilskud til
udfasning af olie- og gasfyr til § 29.24.33. Tilskud
til afkobling af gasnettet til forøgelse af pulje ........... - 31,5 -
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29.24.34. Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og
regioner) (tekstanm. 131) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 142,5 - 142,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - 142,5 142,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 142,5

2. Aktstykker  
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 142,5

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5.923,6 90,4 6.014,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 5.923,6 - 5.923,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 90,4 -

2. Aktstykker  
Midler til hensættelse til udligningsordningen på §
29.25.14. Udbetaling til PSO-ordninger, jf. akt. 115
af 16. december 2021 .................................................. - 170,0 -
Overførsel af midler til § 29.25.31. ELFORSK for
2021, jf. akt. 157 af 16. december 2021 .................... - -79,6 -
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29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 136,4 18,6 155,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 18,6 -

2. Aktstykker  
Midler til afholdelse af udgifter til teknisk, finansiel
og juridisk rådgiverbistand til udbud af energiø i
Nordsøen, jf. akt. 178 af 22. april 2021 ..................... - 40,0 -
Udmøntning af midler til Energiøprogrammet til §
29.21.01. Energistyrelsen og § 29.11.01. Departe-
mentet, jf. akt. 114 af 16. december 2021 .................. - -21,4 -

29.25.21. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar (tekstanm. 132) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 13,5 13,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 13,5 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af midler til anlægsomkostningerne til
omlægning til en gasolieløsning hos virksomheden
Nordic Sugar, jf. akt. 14 af 18. november 2021. ....... - 13,5 -

29.25.31. ELFORSK (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 79,6 79,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 79,6 -

2. Aktstykker  
Overførsel af midler til § 29.25.31. ELFORSK for
2021 fra § 29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordnin-
ger, jf. akt. 157 af 16. december 2021 ....................... - 79,6 -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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29.27. International miljøstøtte

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (Reservationsbev.)

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

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til § 29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande, jf.
BV. 3.3.2 ...................................................................... - 2,8 -
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29.29. Tele

29.29.02. Frekvensauktioner

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 151,1 207,6 358,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 207,6

9. Andre bevillingsforslag  
Indtægter fra auktion over tilladelser på §
29.29.02.70. 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-,
3,5 GHz- og 26 GHz-auktion ...................................... - - 207,6

29.29.04. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 97,0 - 97,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 97,0 97,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 97,0

2. Aktstykker  
Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ifm. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - - 97,0
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Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 200,3 -11,2 189,1
Indtægt ............................................................................... 149,6 - 149,6
Udgift ................................................................................. 349,9 -11,2 338,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,5 -11,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Me-
teorologiske Institut til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-
land - GEUS til monitorering af Grønlands ind-

 landsis ........................................................................... - -10,0 -
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut ................................................ - -0,9 -
Overførsel af lønsum fra § 29.11.01. Departementet
til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut ...... 2,5 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område jf. FL20-aftale - -0,2 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 5,2 - 5,2
Overført overskud .............................................................. 18,1 - 18,1
Egenkapital i alt ................................................................. 23,3 - 23,3

Langfristet gæld primo ...................................................... 117,8 - 117,8
+ anskaffelser .................................................................... 78,2 - 78,2
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 24,7 - 24,7
Samlet gæld ultimo ........................................................... 171,3 - 171,3

Låneramme ........................................................................ 171,3 -17,5 153,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 111,4
Bemærkninger: Låneramme under § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut er nedjusteret med 17,5 mio. kr., hvoraf
7,0 mio. kr. overføres til § 29.21.01. Energistyrelsen, 5,0 mio. kr. til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland - GEUS, 4,5 mio. kr. til § 29.61.01. Geodatastyrelsen og 1,0 mio. kr. til § 29.71.01. Styrelsen
for Dataforsyning og Effektivisering.
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Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 161,6 28,3 189,9
Indtægt ............................................................................... 147,2 - 147,2
Udgift ................................................................................. 308,8 28,3 337,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 28,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Me-
teorologiske Institut til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-
land - GEUS til monitorering af Grønlands ind-

 landsis ........................................................................... - 10,0 -
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til § 29.41.01. De Natio-
nale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland - GEUS ........................................................ - -0,3 -
Overførsel af anlæg fra § 29.71.01. Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering under initiativ 6.1
Terræn, Klima og Vand ............................................... - 2,7 -
Overførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen
til opstart af CCS-projekt og til flytning af lager af

 kerneboringer ............................................................... - 16,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område jf. FL20-aftale - -0,1 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 13,3 - 13,3
Overført overskud .............................................................. 19,8 - 19,8
Egenkapital i alt ................................................................. 33,1 - 33,1

Langfristet gæld primo ...................................................... 29,1 - 29,1
+ anskaffelser .................................................................... 5,0 - 5,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 5,9 - 5,9
Samlet gæld ultimo ........................................................... 28,2 - 28,2



§ 29.41.01. 845

Låneramme ........................................................................ 28,2 13,8 42,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 67,1
Bemærkninger: Låneramme under § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
er forhøjet med 5,0 mio. kr. fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og med 8,8 mio. kr. fra § 29.71.01. Sty-
relsen for Dataforsyning og Effektivisering.
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Kort og geodata

29.61. Kort og geodata

29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 49,9 -0,7 49,2
Indtægt ............................................................................... 110,2 - 110,2
Udgift ................................................................................. 160,1 -0,7 159,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til 29.61.01. Geodatasty-

 relsen ............................................................................ - -0,7 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 4,8 - 4,8
Overført overskud .............................................................. 58,8 - 58,8
Egenkapital i alt ................................................................. 63,6 - 63,6

Langfristet gæld primo ...................................................... 103,7 - 103,7
+ anskaffelser .................................................................... 6,9 - 6,9
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 17,1 - 17,1
Samlet gæld ultimo ........................................................... 93,5 - 93,5

Låneramme ........................................................................ 93,5 4,5 98,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 95,4
Bemærkninger: Låneramme under § 29.61.01. Geodatastyrelsen er forhøjet med 4,5 mio. kr. fra § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut.
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Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Stats-
virksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 272,9 -5,7 267,2
Indtægt ............................................................................... 72,4 - 72,4
Udgift ................................................................................. 349,3 -5,7 343,6
Årets resultat ...................................................................... -4,0 - -4,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Udmøntning af resterende konsulentbesparelser fra
§ 29.11.01. Departementet til § 29.71.01. Styrelsen
for Dataforsyning og Effektivisering .......................... - -1,7 -
Overførsel af anlæg til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-
land - GEUS under initiativ 6.1 Terræn, Klima og

 Vand ............................................................................. - -2,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område jf. FL20-aftale - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 29.71.01. Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering til § 23.21.13.
Danmarks Miljøportal vedr. overdragelse af anlæg
ifm. initiativet 6.1. TKV, jf. BV. 3.3.2 ....................... - -1,0 -

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

Reguleret egenkapital ........................................................ 12,2 - 12,2
Overført overskud .............................................................. 41,0 - 41,0
Egenkapital i alt ................................................................. 53,2 - 53,2

Langfristet gæld primo ...................................................... 119,7 - 119,7
+ anskaffelser .................................................................... 5,0 - 5,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 6,0 - 6,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... 13,3 - 13,3
- afskrivninger ................................................................... 23,4 - 23,4
Samlet gæld ultimo ........................................................... 94,0 - 94,0

Låneramme ........................................................................ 94,2 -7,8 86,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 99,8 - 108,8
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Bemærkninger: Låneramme under § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er forhøjet med 1,0 mio.
kr. fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut og nedjusteret med 8,8 mio. kr. til § 29.41.01. De Nationale Geo-
logiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen er ændret på lov om tillægsbevilling for 2021, jf. akt. 186 af 25. marts

2021.
Ændringen sker som følge af, at det i efteråret 2020 blev afklaret, at en etableringsstøtte alene

målrettet grundbeløbsværkerne (decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløbsstøtte)
ikke vil kunne godkendes under de gældende statsstøtteregler. Derfor har det været nødvendigt
at tilpasse ordningen. Målgruppen er som følge heraf aftalt udvidet til at dække alle fjernvarme-
virksomheder i Danmark, såfremt de lever op til en række betingelser, der fastsættes i ordningens
bekendtgørelse. Betingelserne skal sikre, at ordningen i videst muligt omfang understøtter det
oprindelige formål med ordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2021, jf. akt. 14 af 18. no-

vember 2021.
Formålet med tekstanmærkningen er, at give klima-, energi- og forsyningsministeren hjemmel

til at meddele tilsagn om tilskud til Nordic Sugar til etablering af produktionsanlæg til håndtering
af gasolie i en overgangsperiode. Tekstanmærkningen har derudover også til formål, at give kli-
ma-, energi- og forsyningsministeren hjemmel til at fastsætte vilkår for tilskud og indhentelse af
relevante oplysninger fra Nordic Sugar i forbindelse med tilsagnsgivning, efterfølgende kontrol
af og tilsyn med tilskuddets anvendelse.
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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -5.906,3 -5.906,3 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... - - -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -3.000,0 -3.000,0 -
Indtægtsbudget ....................................................................... -1.520,5 1.520,5 -

Reserver mv. ............................................................................................. -7.385,8 -
35.11. Reserver mv. ................................................................................... -8.635,8 -
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 1.250,0 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... -7.385,8 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. -7.385,8 -
Bevilling i alt ............................................................................................. -7.385,8 -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................B 1.000,0 -

 TB -1.000,0 -
04. Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer .............B 352,9 -

 TB -352,9 -
06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af CO-

VID-19 mv. uden for udgiftslofterne ..............................B - -
 TB - -

07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af CO-
VID-19 mv. ......................................................................B 4.131,9 -

 TB -4.131,9 -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktil-

skud mv. ...........................................................................B 1.000,0 -
 TB -1.000,0 -

11. Reserve vedr. udbetaling af feriepenge og engangstil-
skud til forsørgelsesmodtagere ........................................B 1,2 -

 TB -1,2 -
13. Reserve til forlængelse af hjælpepakker .........................B 300,0 -

 TB -300,0 -
15. Reserve til styrkede offentlige indsatser .........................B 100,0 -

 TB -100,0 -
16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid ...................B 5,1 -

 TB -5,1 -
17. Reserve vedr. hjemrejse og ny centerstruktur .................B 120,8 -

 TB -120,8 -
19. Regeringsreserve ..............................................................B 654,2 -

 TB -654,2 -
22. Reserve til eksportpakke ..................................................B 225,0 -

 TB -225,0 -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets inter-

nationale operationer ........................................................B 17,9 -
 TB -17,9 -

27. Reserve til målrettet opkvalificering og særlige uddan-
nelsesindsatser ..................................................................B 20,0 -

 TB -20,0 -
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikations-

system til det samlede beredskab mv. .............................B 0,6 -
 TB -0,6 -

30. Reserve til overholdelse af det statslige delloft for ind-
komstoverførsler i 2021 ...................................................B - -

 TB - -
31. Reserve til initiativer i politiet og anklagemyndigheden B 1.765,0 -

 TB -1.765,0 -
32. Effektivisering af det statslige indkøb ............................B -34,4 -

 TB 34,4 -
34. Reserve til digitaliseringsfond .........................................B 125,0 -

 TB -125,0 -
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36. Reserve til arbejdsmarkedsinitiativer ..............................B 10,0 -
 TB -10,0 -

37. Reserve til håndtering af IT-udfordringer ved domsto-
lene ...................................................................................B 22,9 -

 TB -22,9 -
38. Reserve til kvoteflygtninge ..............................................B 40,0 -

 TB -40,0 -
41. Negativ budgetregulering til midler fra EU's genopret-

ningsfacilitet uden for udgiftslofterne .............................B -1.520,5 -
 TB 1.520,5 -

44. Negativ budgetregulering til midler fra EU's genopret-
ningsfacilitet .....................................................................B -2.378,7 -

 TB 2.378,7 -
45. Reserve til implementering af EU-retsakter på Schen-

genområdet .......................................................................B 25,0 -
 TB -25,0 -

46. Reserve til forlængelse af kompensationsordninger .......B 2.000,0 -
 TB -2.000,0 -

47. Reserve til EU-bidrag ......................................................B 318,3 -
 TB -318,3 -

50. Reserve til Skatteministeriet ............................................B 10,0 -
 TB -10,0 -

54. Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv. .........B 319,3 -
 TB -319,3 -

65. Konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfi-
nansierede områder ..........................................................B -15,7 -

 TB 15,7 -
78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet ......B 20,0 -

 TB -20,0 -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift .........................B 8.271,8 -

 TB 1.250,0 -
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Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 35. Generelle reserver for finansåret 2021 indeholder
nettomindreudgifter på 5.906,3 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter, nettomindreudgifter på
3.000 mio. kr. uden for udgiftslofterne og merudgifter på 1.520,5 mio. kr. på indtægtsbudgettet.
Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende katego-
rier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 15.428,1 -5.906,3 9.521,8
 Udgifter ............................................................................ 15.428,1 -5.906,3 9.521,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ - - -
Udgifter ............................................................................ - - -

Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 5.513,2 -3.000,0 2.513,2
 Udgifter ............................................................................ 5.513,2 -3.000,0 2.513,2
Indtægtsbudget ................................................................... 1.520,5 -1.520,5 -
 Udgifter ............................................................................ -1.520,5 1.520,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. - -5.906,3 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - -801,0 -
2. Aktstykker .................................................................... - -4.449,3 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 1.250,0 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -7,6 -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - 50,0 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -1.948,4 -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - - -
2. Aktstykker .................................................................... - 185,0 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -185,0 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -3.000,0 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - -53,5 -
2. Aktstykker .................................................................... - 925,8 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - -3.571,1 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -301,2 -

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - 1.520,5 -
2. Aktstykker .................................................................... - 1.520,5 -

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der udmøntes i alt 801,0 mio. kr. på delloft for drift og 53,5 mio. kr. uden for udgiftslofterne

fra § 35. Generelle reserver i forbindelse med ny lovgivning.

ad 2. Aktstykker
Der udmøntes i alt 4.449,3 mio. kr. under delloft for drift fra § 35. Generelle reserver til

ministerområderne på en række aktstykker. Der overføres 185 mio. kr. på delloft for indkomst-
overførsler som følge af akt. 141 af 16. december 2021. Der overføres endvidere en nettobevilling
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925,8 mio. kr. uden for udgiftslofterne som følge af en række aktstykker samt 1.520,5 mio. kr.
på indtægtsbudgettet som følge af akt. 140 af 16. december 2021.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der overføres i alt 1.250 mio. kr. til § 35. Generelle reserver som følge af akt. 152 af 16.

december 2021. Der udmøntes i alt 3.571,1 mio. kr. uden for loft til ministerområderne på en
række aktstykker, herunder 1.571,1 fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset
af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne, jf. BEK nr. 1324 af 17. juni 2021.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der udmøntes i alt 7,6 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver ved overførsel til ministerområ-

derne.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der tilføres i alt 50,0 mio. kr. til § 35. Generelle reserver som følge af udmeldte disposi-

tionsbegrænsninger i 2021 i forbindelse med udmøntning af budgetregulering vedrørende ind-
købseffektiviseringer som led i 15. fase af det statslige indkøbsprogram samt budgetregulering
vedr. konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede områder.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der udmøntes 1.948,4 mio. kr. under delloft for drift, 185,0 mio. kr. på delloft for ind-

komstoverførsler samt 301,2 mio. kr. uden for udgiftslofterne på andre bevillingsforslag, herunder
som følge af nulstilling af reserver.

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

Nettotal ...................................................................................... 15.428,1 -5.906,3 9.521,8
Udgift ......................................................................................... 15.428,1 -5.906,3 9.521,8

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................................................ 15.428,1 -5.906,3 9.521,8
35.11. Reserver mv. .................................................................. 7.156,3 -7.156,3 -
35.12. Momsrefusion ................................................................ 8.271,8 1.250,0 9.521,8

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

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

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................................................ - - -
35.11. Reserver mv. .................................................................. - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 5.513,2 -3.000,0 2.513,2
Udgift ......................................................................................... 5.513,2 -3.000,0 2.513,2

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................................................ 5.513,2 -3.000,0 2.513,2
35.11. Reserver mv. .................................................................. 3.000,0 -3.000,0 -
35.12. Momsrefusion ................................................................ 2.513,2 - 2.513,2
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Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 1.520,5 -1.520,5 -
Udgift ......................................................................................... -1.520,5 1.520,5 -

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................................................ 1.520,5 -1.520,5 -
35.11. Reserver mv. .................................................................. 1.520,5 -1.520,5 -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 19.420,8 -7.385,8 12.035,0
Aktivitet i alt ............................................................................. 19.420,8 -7.385,8 12.035,0
 Udgift ..................................................................................... 19.420,8 -7.385,8 12.035,0

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 19.420,8 -7.385,8 12.035,0
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.000,0 -1.000,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til teknisk, finansiel og juridisk rådgi-
verbistand for inddæmmet ø i Nordsøen, jf. akt.
178 af 22. april 2021 ................................................... - -40,0 -
Tilslutning til finansiering af udgifter til civilretlige
tiltag i udbyttesagen i 2021, jf. akt. 199 af 8. april

 2021 .............................................................................. - -229,5 -
Tilslutning til dansk garantikapital til den Afrikan-
ske Udviklingsbank, jf. akt. 259 af 3. juni 2021 ........ - -33,6 -
Tilslutning til tilskud til oprettelse af Miljøministe-
riets departement, jf. akt. 268 af 10. juni 2021 .......... - -8,5 -
Tilslutning til oprettelsen af en national ordning for
Lokale aktionsgrupper for fiskeri (FLAG), jf. akt.
299 af 17. juni 2021 .................................................... - -15,0 -
Tilslutning til tilskud til systemunderstøttelse i Ud-
betaling Danmark vedrørende praksisændring på
pensionsområdet, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ........... - -65,0 -
Tilslutning til indførsel af digitale informationsløs-
ninger til borgere med læsevanskeligheder, jf. akt.
320 af 29. juni 2021 .................................................... - -11,6 -
Tilslutning til tilførsel af midler til Fødevaremini-
steriets departement, jf. akt. 341 af 2. september

 2021 .............................................................................. - -18,5 -
Tilslutning til udmøntning af Hav-, Fiskeri- og
Akvakulturprogrammet i 2021, jf. akt. 353 af 23.
september 2021 ............................................................ - -1,2 -
Tilslutning til bevillingstilførsel til Indenrigs- og
Boligministeriet i 2021, jf. akt. 356 af 16. septem-
ber 2021 ....................................................................... - -55,7 -
Tilslutning til støtte til Nordic Sugar mhp. højere
miljøbeskyttelsesniveau, jf. akt. 14 af 18. november

 2021 .............................................................................. - -13,5 -
Tilslutning til bevillingstilførsel til bunkebekæmpel-
sesindsats ved domstolene, jf. akt. 47 af 18. novem-
ber 2021 ....................................................................... - -3,5 -
Tilslutning til finansiering af central overvågnings-
og analysefunktion for cyber- og informationssik-
kerhed i sundhedssektoren, jf. akt. 60 af 25. no-
vember 2021 ................................................................ - -2,8 -
Tilslutning til finansiering af Lønstrukturkomitéens
arbejde i 2021, jf. akt. 70 af 2. december 2021 ......... - -0,2 -
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Tilslutning til tilbagebetaling af administrative bø-
deforlæg til udenlandske virksomheder som følge af
højesteretsdom, jf. akt. 71 af 2. december 2021 ........ - -4,0 -
Tilslutning til finansiering af forventet overskridelse
af det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf.
akt. 141 af 16. december 2021 .................................... - -185,0 -
Tilslutning til fortrolig akt. Y af 24. juni 2021 .......... - -27,7 -
Tilslutning til fortroligt akt. D af 11. november

 2021 .............................................................................. - -5,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 35.11.32. Effektivisering af det
statslige indkøb, jf. BV 3.3.2. ..................................... - -0,1 -
Nulstilling af reserve ................................................... - -274,8 -
Overførsel til § 09.61.01. Medarbejder- og Kompe-
tencestyrelsen sfa. OK21, jf. BV 3.3.2. ...................... - -2,2 -
Overførsel til § 28.71.01 Bygningsstyrelsen, jf. BV

 3.3.2. ............................................................................. - -1,7 -

35.11.04. Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 352,9 -352,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -352,9 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af initiativerne i regerin-
gens Handlingsplan for FN's Verdensmål, jf. akt.
346 af 2. september 2021 ............................................ - -21,2 -
Tilslutning til udmøntning af Aftale om styrkelse af
socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn
med sociale tilbud, jf. akt. 355 af 16. september

 2021 .............................................................................. - -1,7 -
Tilslutning til udmøntning af Aftale om Børnene
Først, jf. akt. 361 af 23. september 2021 ................... - -22,8 -
Tilslutning til en pandemigaranti, jf. akt. 28 af 11.
november 2021 ............................................................ - -17,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -290,2 -

35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for
udgiftslofterne

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -
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1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 877 af 12. maj 2021 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov
om sygedagpenge ......................................................... - -193,7 -
Tilslutning til lov nr. 878 af 12. maj 2021 om æn-
dring af lov om aktiv socialpolitik .............................. - -19,7 -
Tilslutning til initiativer målrettet langtidsledige un-
der coronakrisen, jf. akt. 288 af 17. juni 2021 ........... - -15,5 -
Tilslutning til lov nr. 1437 af 29. juni 2021 om æn-
dring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats .......... - -4,9 -
Tilslutning til lov nr. 1438 af 29. juni 2021 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov
om sygedagpenge og barselsloven .............................. - -14,3 -
Tilslutning til lov nr. 1238 af 11. juni 2021 om æn-
dring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
lov om arbejdsløshedsforsikring mv. .......................... - -0,4 -
Tilslutning til lov. nr. 1956 af 19. oktober 2021 om
udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordnin-
ger for moms, mv. ....................................................... - 195,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til, at der afsættes en reserve til håndte-
ring af udfordringer i lystet af COVID-19 mv. uden
for udgiftslofterne, jf. akt. 227 af 20. maj 2021 ........ - 1.910,0 -
Tilslutning til opskrivning sfa. justeringer i den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - 33,5 -
Tilslutning til tilførsel af midler i 2021 som følge
af landbrugsaftalen, jf. akt. 107 af 16. december

 2021 .............................................................................. - -75,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilslutning til udmøntningen af aftale om sommer-
og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021, jf. akt. 297
af 17. juni 2021 ........................................................... - -429,1 -
Tilslutning til udmøntningen af aftale om sommer-
og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021, jf. akt. 307
af 17. juni 2021 ........................................................... - -310,0 -
Tilslutning til udmøntningen af aftale om sommer-
og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021, jf. akt. 304
af 24. juni 2021 ........................................................... - -205,0 -
Tilslutning til statens bloktilskud til kommunerne
for finansåret 2022, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ....... - -263,0 -
Tilslutning til udmøntningen af aftale om sommer-
og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021, jf. akt. 316
af 24. juni 2021 ........................................................... - -13,5 -
Tilslutning til udmøntningen af aftale om sommer-
og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021, jf. akt. 337
af 26. august 2021 ....................................................... - -22,5 -
Tilslutning til udmøntningen af aftale om sommer-
og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021, jf. akt. 339
af 26. august 2021 ....................................................... - -9,0 -
Tilslutning til forlængelse af støtteordninger for in-
denrigsflyvninger, jf. akt. 312 af 24. juni 2021 ......... - -6,0 -
Tilslutning til forhøjelse af statens tilskud til regio-
nernes finansiering af sundhedsområdet, jf. akt. 143
af 16. december 2021 .................................................. - -299,0 -
Tilslutning til bunkebekæmpelsesindsats ved dom-
stolene, jf. akt. 47 af 18. november 2021 ................... - -14,0 -
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9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -243,9 -

35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4.131,9 -4.131,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4.131,9 -

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 248 af 23. februar 2021 om
udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejds-
markedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen

 mv. ................................................................................ - -40,0 -
Tilslutning til lov nr. 467 af 20. marts 2021 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ........................ - -246,5 -
Tilslutning til lov nr. 527 af 27. marts 2021 om
ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven ..... - -50,0 -
Tilslutning til lov nr. 707 af 26. april 2021 om æn-
dring af lov om social pension og lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-
tidspension mv. ............................................................ - -61,0 -
Tilslutning til lov nr. 466 af 20. marts 2021 om
ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
og lov om aktiv socialpolitik ...................................... - -50,0 -
Tilslutning til lov nr. 877 af 12. maj 2021 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov
om sygedagpenge ......................................................... - -43,5 -
Tilslutning til lov nr. 1438 af 29. juni 2021 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov
om sygedagpenge og barselsloven. ............................. - -0,9 -
Tilslutning til lov nr. 1437 af 29. juni 2021 om æn-
dring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats .......... - -0,2 -
Tilslutning til lov nr. 57 af 19. januar 2021 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og
lov om sygedagpenge .................................................. - -5,1 -
Tilslutning til lov nr. 58 af 1. januar 2021 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. ............ - -151,0 -
Tilslutning til lov nr. 59 af 19. januar 2021 om æn-
dring af lov om aktiv socialpolitik .............................. - -9,0 -
Tilslutning til lov nr. 122 af 30. januar 2021 om
rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og ar-
bejdsmarkedsbidrag i forbindelse med COVID-19 .... - -20,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af Aftale om tillæg til
aftale om genåbning af generelle kompensations-
ordninger af 16. december 2020, jf. akt. 138 af 12.
januar 2021 .................................................................. - -76,9 -
Tilslutning til et klinisk studie af effekt ved CO-
VID-19 vacciner, jf. akt. 150 af 28. januar 2021 ....... - -48,5 -
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Tilslutning til udmøntning af Aftale om yderligere
forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de
mindre erhvervsdrivende, jf. akt. 167 af 25. februar

 2021 .............................................................................. - -520,6 -
Tilslutning til forlængelse af kontrolindsatsen med
virksomheders efterlevelse af lokalerestriktioner
som følge af COVID-19, jf. akt. 163 af 25. februar

 2021 .............................................................................. - -12,5 -
Tilslutning til udmøntning af hjælpepakker for ud-
satte grupper ifm. COVID-19-restriktioner, jf. akt.
160 af 4. februar 2021 ................................................. - -20,0 -
Tilslutning til forlængelse af hjælpepakken til efter-
skoler og frie fagskoler mv., jf. akt. 158 af 11. fe-
bruar 2021 .................................................................... - -250,0 -
Tilslutning til videreførelse af initiativ om ekstraor-
dinær skolepraktik, jf. akt. 169 af 4. marts 2021 ....... - -12,6 -
Tilslutning til taskforcen for koordination af civile
bidrag i internationale sundhedskriser, jf. akt. 172
af 4. marts 2021 ........................................................... - -20,0 -
Tilslutning til pulje til kompensation til sociale or-
ganisationer med genbrugsbutikker og socialøkono-
miske virksomheder, jf. akt. 176 af 11. marts 2021 .. - -50,0 -
Tilslutning til udmøntning af midler til fagligt efter-
slæb og styrket trivsel frem mod sommer 2021, jf.
akt. 180 af 25. marts 2021 .......................................... - -403,7 -
Tilslutning til yderligere forlængelse af hjælpepak-
ke til efterskoler og frie fagskoler, jf. akt. 181 af
18. marts 2021 ............................................................. - -50,0 -
Tilslutning til fordeling af 100,0 mio. kr. ifm. CO-
VID-19 til professionshøjskolerne, erhvervsakade-
mierne, universiteterne og de maritime og kunstne-
riske institutioner, jf. akt. 183 af 25. marts 2021 ....... - -100,0 -
Tilslutning til tilførsel af 3,0 mio. kr. i 2021 til §
07.11.01. Departementet til nedsat ekspertgruppe,
jf. akt. 187 af 25. marts 2021 ..................................... - -3,0 -
Tilslutning til COVID-19 hjælpepakke til organisa-
tioner på ældreområdet, jf. akt. 203 af 8. april 2021 . - -5,0 -
Tilslutning til justering af kompensationsordninger-
ne som følge af COVID-19, jf. akt. 206 af 8. april

 2021 .............................................................................. - -30,0 -
Tilslutning til pulje til ugeaviser, jf. akt. 211 af 15.
april 2021 ..................................................................... - -40,0 -
Tilslutning til forlængelse af aktivitetspuljen, jf. akt.
218 af 22. april 2021 ................................................... - -200,0 -
Tilslutning til yderligere bevilling til de generelle
kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 215 af 22. april 2021 ....................................... - -0,6 -
Tilslutning til forlængelse af kontrol- og vejled-
ningsindsatsen ned virksomheders efterlevelse af lo-
kalerestriktioner som følge af COVID-19, jf. akt.
234 af 12. maj 2021 .................................................... - -6,0 -
Tilslutning til midler til økologi og skovrejsning ef-
ter minkaftale, jf. akt. 239 af 20. maj 2021 ............... - -25,0 -
Tilslutning til tilførsel til reserve til håndtering af
udfordringer i lyset af COVID-19, jf. akt. 227 af
20. maj 2021 ................................................................ - 490,0 -
Tilslutning til leje af midlertidige retsbygninger
som følge af COVID-19, jf. akt. 255 af 3. juni

 2021 .............................................................................. - -26,1 -
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Tilslutning til udbetaling af kompensation fra de til-
passede kompensationsordninger, jf. akt. 277 af 17.
juni 2021 ...................................................................... - -195,0 -
Tilslutning til initiativer målrettet langtidsledige un-
der coronakrisen, jf. akt. 288 af 17. juni 2021 ........... - -35,3 -
Tilslutning til fagligt efterslæb på de kunstneriske
uddannelser, jf. akt. 290 af 10. juni 2021 .................. - -3,0 -
Tilslutning til udmøntning af initiativer vedr. selv-
eje og frie område fra Aftale om fagligt løft II, jf.
akt. 294 af 17. juni 2021 ............................................. - -195,5 -
Tilslutning til tilskud til elevorganisationer, jf. akt.
298 af 17. juni 2021 .................................................... - -10,0 -
Tilslutning til kompensation til de regionale trafik-
selskaber vedr. indgåelse af ØA22, jf. akt. 303 af
24. juni 2021 ................................................................ - 362,0 -
Tilslutning til statens bloktilskud til kommunerne
for finansåret 2022, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 ....... - -247,5 -
Tilslutning til en omstillingspulje til minkavlerne,
jf. akt. 317 af 24. juni 2021 ........................................ - -25,0 -
Tilslutning til aftale om trivselsindsatser og faglige
aktiviteter, jf. akt. 338 af 26. august 2021 ................. - -100,0 -
Tilslutning til en forlængelse af kontrol- og vejled-
ningsindsatsen med virksomheders efterlevelse af
lokalerestriktioner mv. i forbindelse med håndterin-
gen af COVID-19, jf. akt. 340 af 26. august 2021 .... - -1,0 -
Tilslutning til finansiering af transitionsprojekt til
ny driftsleverandør hos sundhed.dk, jf. akt. 350 af
16. september 2021 ...................................................... - -4,5 -
Tilslutning til udbetaling af støtte til Bavarian
Nordic med henblik på at udvikle en dansk vaccine
mod COVID-19, jf. akt. 362 af 23. september 2021 . - -201,2 -
Tillslutning til Aftale om udmøntning af pulje til
grøn transport af 25. juni 2021, jf. akt. 365 af 23.
september 2021 ............................................................ - 134,3 -
Tilslutning til udmøntning af de resterende initiati-
ver i aftale om indsatser for at styrke trivsel frem
mod sommer 2021, jf. akt. 2 af 7. oktober 2021 ....... - -16,8 -
Tilslutning til finansiering af udsatte børns trivsel
og læring efter COVID-19, jf. akt. 11 af 7. oktober

 2021 .............................................................................. - -27,0 -
Tilslutning til pulje til særligt nødlidende kulturin-
stitutioner med faste attraktioner, jf. akt. 21 af 28.
oktober 2021 ................................................................ - -10,0 -
Tilslutning til finansiering af ny beregning af bar-
sels- og sygedagpengesats i 2021 for selvstændigt
erhvervsdrivende, jf. akt. 119 af 16. december 2021 . - -12,9 -
Tilslutning til udtagning af lavbundsjord, jf. akt. 52
af 18. november 2021 .................................................. - -20,4 -
Tilslutning til forhøjelse af statens tilskud til regio-
nernes finansiering af sundhedsområdet, jf. akt. 143
af 16. december 2021 .................................................. - -200,0 -
Tilslutning til finansiering af justeringer i den dan-
ske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140 af
16. december 2021 ....................................................... - -66,6 -
Tilslutning til tilførsel af midler i 2021 som følge
af landbrugsaftalen, jf. akt. 107 af 16. december

 2021 .............................................................................. - -16,8 -
Tilslutning til finansiering af krisehåndtering af
COVID-19, jf. akt. 135 af 9. december 2021 ............ - -130,7 -



868 § 35.11.07.

Tilslutning af bevillingstilførsel sfa. COVID-19-ud-
brud og -dødsfald på plejehjem og i hjemmeplejen,
jf. akt. 49 af 2. december 2021 ................................... - -1,9 -
Tilslutning til finansiering af COVID-19 udgifter i
Sundhedsministeriets departement, jf. akt. 156 af
16. december 2021 ....................................................... - -7,5 -
Tilslutning til finansiering af AMU-hjælpepakke
2021, jf. akt. 67 af 2. december 2021 ........................ - -226,0 -
Tilslutning til en midlertidig udvidelse af influenza-
vaccinationsprogrammet, jf. akt. 165 af 16. decem-
ber 2021 ....................................................................... - -265,6 -
Tilslutning til finansiering af COVID-19 udgifter i
Lægemiddelstyrelsen, jf. akt. 167 af 16. december

 2021 .............................................................................. - -6,3 -
Tilslutning til finansiering af overvågningen af CO-
VID-19, jf. akt. 164 af 16. december 2021 ................ - -26,5 -
Tilslutning til ramme til kultur-, fritids-, børne- og
idrætsforeninger mv., jf. akt. 223 af 29. april 2021 ... - -10,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -477,5 -

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.000,0 -1.000,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til kompensation til kommuner som ta-
ber uforholdsmæssigt ved fastfrysning af den kom-
munale medfinansiering for 2019, jf. akt. 156 af 11.
februar 2021 ................................................................. - -109,7 -
Tilslutning til finansiering af de kvalitetsfondsstøt-
tede sygehusbyggerier i 2021, jf. akt. 73 af 2. de-
cember 2021 ................................................................. - -833,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -57,3 -

35.11.11. Reserve vedr. udbetaling af feriepenge og engangstilskud til forsørgelses-
modtagere

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,2 -1,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -1,2 -
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35.11.13. Reserve til forlængelse af hjælpepakker

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

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af Aftale om tillæg til
aftale om genåbning af generelle kompensations-
ordninger, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 .................. - -300,0 -

35.11.15. Reserve til styrkede offentlige indsatser

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -100,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -100,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til igangsættelse af styrkede offentlige
indsatser i Naturstyrelsen, jf. akt. 198 af 8. april

 2021 .............................................................................. - -30,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -70,0 -

35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid

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

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -5,1 -
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35.11.17. Reserve vedr. hjemrejse og ny centerstruktur

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 120,8 -120,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -120,8 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til finansiering af Aftale om politiets og
anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, jf. akt
87 af 16. december 2021 ............................................. - -120,8 -

35.11.19. Regeringsreserve

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 654,2 -654,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -654,2 -

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 465 af 20 marts 2021 om æn-
dring af lov om forvaltning og administration af til-
godehavende feriemidler og forskellige andre love ... - -40,3 -
Tilslutning til lov nr. 532 af 27. marts 2021 om
ændring af personskatteloven ...................................... - -45,0 -
Tilslutning til lov nr. 414 af 13. marts 2021 om
forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysi-
ske og juridiske personer ............................................. - -13,1 -
Tilslutning til lov nr. 722 af 27 april. 2021 om æn-
dring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) ... - -0,3 -
Tilslutning til lov nr. 131 af 30. januar 2021 om
ændring af udlændingeloven ....................................... - -5,1 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til finansiering af midler til forlig med
Godhavnsdrenge, jf. akt. 177 af 11. februar 2021 ..... - -5,4 -
Tilslutning til tilskud til Den Afrikanske Udvik-
lingsbank, jf. akt. 191 af 25. marts 2021 .................... - -0,8 -
Tilslutning til finansiering af administrationsudgif-
ter vedr. REACT-EU-midler, jf. akt. 184 af 8 april

 2021 .............................................................................. - -2,7 -
Tilslutning til finansiering af en række DUT-sager
på Sundhedsministeriets område, jf. akt. 320 af 29
juni 2021 ...................................................................... - -68,4 -
Tilslutning til fortroligt akt. C af 7. oktober 2021 ..... - -9,3 -
Tilslutning til tilførsel af midler i 2021 som følge
af landbrugsaftalen, jf. akt. 107 af 16. december

 2021 .............................................................................. - -4,5 -
Tilslutning til en forundersøgelse af ombygning af
Nationalmuseet, jf. akt. 108 af 16. december 2021 ... - -1,2 -
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Tilslutning til finansiering af Aftale om politiets og
anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, jf. akt
87 af 16. december 2021 ............................................. - -75,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -382,5 -

35.11.22. Reserve til eksportpakke

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 225,0 -225,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -225,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af Aftale om strategi for
life science af maj 2021, jf. akt. 283 af 17. juni

 2021 .............................................................................. - -70,0 -
Tilslutning til udmøntning af Aftale om sommer-
og erhvervspakker, jf. akt. 296 af 17. juni 2021 ........ - -155,0 -

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 17,9 -17,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -17,9 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel til 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. .................................................... - -7,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -10,3 -

35.11.27. Reserve til målrettet opkvalificering og særlige uddannelsesindsatser

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

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -20,0 -
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35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det sam-
lede beredskab mv.

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

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 11.23.03.40. Implementeringsreser-
ve, jf. BV 3.3.2 ............................................................ - -0,6 -

35.11.30. Reserve til overholdelse af det statslige delloft for indkomstoverførsler i
2021

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

2. Aktstykker  
Tilslutning til, at der afsættes en reserve til overhol-
delse af det statslige delloft for indkomstoverførs-
ler, jf. akt. 141 af 16. december 2021 ........................ - 185,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -185,0 -

35.11.31. Reserve til initiativer i politiet og anklagemyndigheden

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.765,0 -1.765,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1.765,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til finansiering af Aftale om politiets og
anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, jf. akt
87 af 16. december 2021 ............................................. - -1.765,0 -
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35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -34,4 34,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 34,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - 34,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag, jf. BV 3.3.2 ......................................... - 0,1 -

35.11.34. Reserve til digitaliseringsfond

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

2. Aktstykker  
Tilslutning til nedskrivning sfa. justeringer i den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - -125,0 -

35.11.36. Reserve til arbejdsmarkedsinitiativer

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

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 722 af 27 april. 2021 om æn-
dring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) ... - -10,0 -

35.11.37. Reserve til håndtering af IT-udfordringer ved domstolene

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 22,9 -22,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -22,9 -
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2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af midler til håndtering
af domstolenes it-udfordringer i 2021, jf. akt. 113
af 16. december 2021 .................................................. - -22,9 -

35.11.38. Reserve til kvoteflygtninge

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 40,0 -40,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -40,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -40,0 -

35.11.41. Negativ budgetregulering til midler fra EU's genopretningsfacilitet uden
for udgiftslofterne

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -1.520,5 1.520,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.520,5 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntningen af indtægter sfa. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - 1.520,5 -

35.11.44. Negativ budgetregulering til midler fra EU's genopretningsfacilitet

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -2.378,7 2.378,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2.378,7 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntningen af indtægter sfa. den
danske EU-genopretningsplan for 2021, jf. akt. 140
af 16. december 2021 .................................................. - 2.378,7 -
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35.11.45. Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet

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

2. Aktstykker  
Tilslutning til implementering af it-projekter på
Schengenområdet, jf. akt. 132 af 16. december

 2021 .............................................................................. - -25,0 -

35.11.46. Reserve til forlængelse af kompensationsordninger

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.000,0 -2.000,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2.000,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilslutning til udmøntning af Aftale om tillæg til
aftale om genåbning af generelle kompensations-
ordninger, jf. akt. 138 af 12. januar 2021 .................. - -2.000,0 -

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 318,3 -318,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -318,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -318,3 -
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35.11.50. Reserve til Skatteministeriet

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

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 2187 af december 2020 om
Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-områ-

 de .................................................................................. - -10,0 -

35.11.54. Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 319,3 -319,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -319,3 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af Aftale om udmønt-
ning af pulje til grøn transport af juni 2021, jf. akt.
365 af 23. september 2021 .......................................... - -235,3 -
Tilslutning til udmøntning af Aftale om udmønt-
ning af pulje til grøn transport af juni 2021, jf. akt.
15 af 28. oktober 2021 ................................................ - -50,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -34,0 -

35.11.65. Konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede områder

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -15,7 15,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Rammekorrektion som følge af konsulentbesparel-
ser på det brugerfinansierede område, jf. FL20-afta-

 le ................................................................................... - 15,7 -



§ 35.11.78. 877

35.11.78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet

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

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -20,0 -

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 8.271,8 1.250,0 9.521,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.250,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilslutning til opskrivning af købsmomsreserven, jf.
akt 152 af 16. december 2021 ..................................... - 1.250,0 -
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§ 36. Pensionsvæsenet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1,5 1,5 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... -301,0 -301,0 -

Forskellige statslige pensionsforpligtelser ............................................. -301,0 -
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,

101, 102 og 117) ............................................................................ -301,0 -

Administrationsudgifter mv. ................................................................... 1,5 -
36.61. Administrationsudgifter mv. ........................................................... 1,5 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1,5 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... -301,0 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. -299,5 -
Bevilling i alt ............................................................................................. -299,5 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100,
101, 102 og 117)
01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og

118) (Lovbunden) .............................................................B 9.282,9 101,8
 TB -301,0 -

 Administrationsudgifter mv.

36.61. Administrationsudgifter mv.
01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af

pensionsvæsenet (tekstanm. 134) (Reservationsbev.) .....B 34,5 -
 TB 1,5 -





Anmærkninger

§ 36. 
Pensionsvæsenet
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Indledning

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 indeholder
nettomerudgifter på 1,5 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på
finansloven for 2021. Der er optaget nettomindreudgifter på 301,0 mio. kr. under delloft for
indkomstoverførelser. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles
på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 35,4 1,5 36,9
 Udgifter ............................................................................ 35,6 1,5 37,1
 Indtægter .......................................................................... 0,2 - 0,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 26.794,2 -301,0 26.493,2
 Udgifter ............................................................................ 29.308,8 -301,0 29.007,8
 Indtægter .......................................................................... 2.514,6 - 2.514,6
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. - 1,5 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 1,5 -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - -301,0 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -301,0 -

Bemærkninger

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er optaget bevillingsforhøjelse på 1,5 mio. kr. under delloft for driftsudgifter, samt en

bevillingsreduktion på 301,0 mio. kr. under delloft for indkomstoverførelser.
Bevilling for § 36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæ-

senet er forhøjet i forbindelse med øget aktivitet.
Bevilling for § 36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. er reduceret for at opnå et mere

retvisende billede.

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

Nettotal ...................................................................................... 35,4 1,5 36,9
Udgift ......................................................................................... 35,6 1,5 37,1
Indtægt ....................................................................................... 0,2 - 0,2

Specifikation af nettotal:

Administrationsudgifter mv. .................................................. 35,4 1,5 36,9
36.61. Administrationsudgifter mv. .......................................... 35,4 1,5 36,9

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 26.794,2 -301,0 26.493,2
Udgift ......................................................................................... 29.308,8 -301,0 29.007,8
Indtægt ....................................................................................... 2.514,6 - 2.514,6
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Specifikation af nettotal:

Tjenestemænd i staten og folkekirken mv. .......................... 7.315,7 - 7.315,7
36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102,

104, 108 og 110) ........................................................... 7.386,6 - 7.386,6
36.12. Forskellige pensionsindbetalinger ................................. -70,9 - -70,9

Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, kon-
cessionerede selskaber mv. ..................................................... 3.738,1 - 3.738,1
36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102

og 104) ........................................................................... 3.738,1 - 3.738,1

Forskellige statslige pensionsforpligtelser ............................ 14.654,3 -301,0 14.353,3
36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekst-

anm. 100, 101, 102 og 117) .......................................... 9.747,0 -301,0 9.446,0
36.32. Statslige pensionsordninger mv. (tekstanm. 101, 102

og 104) ........................................................................... 4.883,5 - 4.883,5
36.33. Supplementsunderstøttelser ........................................... 23,8 - 23,8

Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet - - -
36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) ................. - - -

Indekskontrakter ..................................................................... 1.086,1 - 1.086,1
36.51. Indekskontrakter ............................................................. 1.086,1 - 1.086,1

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 26.829,6 -299,5 26.530,1
Aktivitet i alt ............................................................................. 26.829,6 -299,5 26.530,1
 Udgift ..................................................................................... 29.344,4 -299,5 29.044,9
 Indtægt ................................................................................... 2.514,8 - 2.514,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 34,5 1,5 36,0
Interne statslige overførsler:
 Indtægt ................................................................................... 5,7 - 5,7
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 29.309,8 -301,0 29.008,8
 Indtægt ................................................................................... 2.458,2 - 2.458,2
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 0,1 - 0,1
 Indtægt ................................................................................... 50,9 - 50,9
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Forskellige statslige pensionsforpligtelser

36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekstanm. 100, 101, 102
og 117)

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111 og 118) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 9.282,9 -301,0 8.981,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 101,8 - 101,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -301,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Reduktion af bevilling til mere retvisende billede ..... - -301,0 -

10. Pensioner til tjenestemænd i folkeskolen mv.
Finanslovsbudgetteringen for finansloven for 2021 på § 36.31.01. Pensionsudgifter i folke-

skolen mv. er reduceret for at opnå et mere retvisende billede af hovedkontoen. Nedskrivningen
følger ikke normal praksis. Bevillingen er en lovbunden bevilling og fremgår under delloft for
indkomstoverførelser, hvortil det reelt er unødvendigt med en justering. Finansministeriet vurde-
rede imidlertid, at det ville være hensigtsmæssigt med en justering for at give det mest retvisende
billede på finansloven.
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Administrationsudgifter mv.

36.61. Administrationsudgifter mv.

36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet
(tekstanm. 134) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 34,5 1,5 36,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Forhøjelse af bevilling som følge af merudgifter til
administration af SFO-ordninger ................................. - 1,5 -

10. Betaling for anvisning og administration af tjenestemandspensioner mv.
Administration til Udbetaling Danmark for § 36. Pensionsvæsenet er budgetteret på §

36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensionsvæsenet. En øget akti-
vitet har givet et merforbrug på § 36. Pensionsvæsenet. Der er etableret bevillingsmæssig hjem-
mel til at reducere § 13.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse med 1,5
mio. kr. og forhøje § 36.61.01. Betaling til Udbetaling Danmark for administration af pensions-
væsenet med tilsvarende 1,5 mio. kr.
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§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Indtægtsbudget ....................................................................... 65,8 - 65,8

Renter af genudlån mv. ........................................................................... - 65,8
37.62. Provision af lån med statsgaranti mv. ............................................ - 27,8
37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier ............................. - 38,0

Artsoversigt:
Interne statslige overførsler ....................................................................... - 34,4
Finansielle poster ....................................................................................... - 31,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. - 65,8
Bevilling i alt ............................................................................................. - 65,8

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Renter af genudlån mv.

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.
01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101) ..B - 385,3

 TB - 27,8

37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier
01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier ...............B - 2.110,3

 TB - 38,0





Anmærkninger

§ 37.
Renter





§ 37. 895

Indledning

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for § 37. Renter for finansåret
2021 indeholder nettorenteindtægter på 65,8 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Ændringen i bevil-
lingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 16.300,7 - 16.300,7
 Udgifter ............................................................................ 17.463,9 - 17.463,9
 Indtægter .......................................................................... 1.163,2 - 1.163,2
Indtægtsbudget ................................................................... -6.605,9 65,8 -6.540,1
 Udgifter ............................................................................ 17.677,2 - 17.677,2
 Indtægter .......................................................................... 11.071,3 65,8 11.137,1
 Lønsum Udgift Indtægt
Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - - 65,8
2. Aktstykker .................................................................... - - 65,8

Bemærkninger

ad. 2. Aktstykker
Vedrører afdækning af kreditrisici forbundet med genudlån til Naviair, jf. fortroligt bilag til

akt. 174 af 11. marts 2021.
Vedrører provisionsbetalinger ifm. genudlån til SAS, jf. akt. 300 af 17. juni 2021
Vedrører finansiering af kreditrisici forbundet med ekstraordinær statsgaranti til den Afri-

kanske Udviklingsbank (AfDB) med henblik på at modgå risikoen for nedgradering af AfDB's
kreditvurdering, jf. akt. 191 af 25. marts 2021 og akt. 259 af 3. juni 2021.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 16.300,7 - 16.300,7
Udgift ......................................................................................... 17.463,9 - 17.463,9
Indtægt ....................................................................................... 1.163,2 - 1.163,2

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld ................................................................. 15.335,7 - 15.335,7
37.11. Indenlandsk statsgæld .................................................... 15.388,2 - 15.388,2
37.12. Udenlandsk statsgæld .................................................... -52,5 - -52,5

Regulering af hensættelser ..................................................... 965,0 - 965,0
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ...... 965,0 - 965,0

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... -6.605,9 65,8 -6.540,1
Udgift ......................................................................................... 17.677,2 - 17.677,2
Indtægt ....................................................................................... 11.071,3 65,8 11.137,1

Specifikation af nettotal:
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Offentlige mellemværender .................................................... 2.119,2 - 2.119,2
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ............. -184,9 - -184,9
37.23. Fællesstatslige mellemværender .................................... 2.304,1 - 2.304,1

Fonde ........................................................................................ -13.948,2 - -13.948,2
37.51. Den Sociale Pensionsfond ............................................. -13.428,6 - -13.428,6
37.52. Danmarks Innovationsfond ............................................ -330,9 - -330,9
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .................... -5,1 - -5,1
37.55. Almene boligobligationer .............................................. -183,6 - -183,6

Renter af genudlån mv. .......................................................... 4.235,2 65,8 4.301,0
37.61. Renter af genudlån mv. ................................................. 1.714,0 - 1.714,0
37.62. Provision af lån med statsgaranti mv. .......................... 385,3 27,8 413,1
37.63. Renter af særlige mellemværender ............................... 25,6 - 25,6
37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier ............ 2.110,3 38,0 2.148,3

Regulering af hensættelser ..................................................... 987,9 - 987,9
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ...... 987,9 - 987,9

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 22.906,6 -65,8 22.840,8
Aktivitet i alt ............................................................................. 22.906,6 -65,8 22.840,8
 Udgift ..................................................................................... 35.141,1 - 35.141,1
 Indtægt ................................................................................... 12.234,5 65,8 12.300,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 45,5 - 45,5
 Indtægt ................................................................................... 0,1 - 0,1
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 14.099,2 - 14.099,2
 Indtægt ................................................................................... 1.907,1 34,4 1.941,5
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................................................... - - -
 Indtægt ................................................................................... 1,1 - 1,1
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 20.996,4 - 20.996,4
 Indtægt ................................................................................... 10.326,2 31,4 10.357,6
Kapitalposter:

Indtægt ................................................................................... - - -
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Renter af genudlån mv.

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.

37.62.01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 385,3 27,8 413,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 27,8

2. Aktstykker  
Provisionsbetaling ifm. genudlån til SAS, jf. akt.
300 af 17. juni 2021. ................................................... - - 27,8

37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier

37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 2.110,3 38,0 2.148,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 38,0

2. Aktstykker  
Finansiering af statsfinansielle risici ved garantifor-
pligtigelse ifm. kapitaludvidelse i African Develop-
ment Bank (AfDB), jf. akt. 191 af 25. marts 2021. ... - - 0,8
Finansiering af statsfinansielle risici ved garantifor-
pligtigelse ifm. kapitaludvidelse i African Develop-
ment Bank (AfDB), jf. akt. 259 af 3. juni 2021. ....... - - 33,6
Finansiering af statsfinansielle risici ved genudlån
til Naviair, jf. fortroligt bilag til akt. 174 af 11.
marts 2021. ................................................................... - - 3,6
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§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 35.580,0 35.580,0 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 4.165,1 - 4.165,1

Skatter på indkomst og formue ............................................................. - 861,5
38.11. Personskatter ................................................................................... - -175,0
38.13. Selskabsskatter mv. ......................................................................... - 1.036,5

Told- og forbrugsafgifter ......................................................................... - 3.303,6
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ......................................................... - 153,6
38.28. Øvrige punktafgifter ....................................................................... - 3.150,0

Udlån mv. .................................................................................................. 35.580,0 -
38.71. Udlån mv. ........................................................................................ 35.580,0 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... - 4.165,1
Kapitalposter ............................................................................................... 35.580,0 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 35.580,0 4.165,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 35.580,0 4.165,1
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................B - 343.196,4

 TB - -175,0

38.13. Selskabsskatter mv.
01. Indkomstskat af selskaber ................................................B - 50.449,0

 TB - 1.036,5

Told- og forbrugsafgifter

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
03. Registreringsafgift ............................................................B - 18.208,0

 TB - 153,6

38.28. Øvrige punktafgifter
71. Nedskrivninger og diverse ophævede skatter og afgif-

ter ......................................................................................B - 167,0
 TB - 3.150,0

 Udlån mv.

38.71. Udlån mv.
01. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i

forbindelse med COVID-19 ............................................B 350,0 7.400,0
 TB 35.580,0 -



Anmærkninger

§ 38.
Skatter og afgifter





§ 38. 905

Indledning

Det samlede forslag til lov om tillægsbevilling for § 38. Skatter og afgifter for finansåret 2021
indeholder et nettomindreprovenu på i alt 31.414,9 mio. kr. Ændringen af bevillingerne i forhold
til finansloven for 2021 findes på følgende kategori:

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

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 14.844,0 - 14.844,0
 Udgifter ............................................................................ 14.844,0 - 14.844,0
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -5.750,0 35.580,0 29.830,0
Udgifter ............................................................................ 1.650,0 35.580,0 37.230,0

 Indtægter .......................................................................... 7.400,0 - 7.400,0
Indtægtsbudget ................................................................... 752.186,3 4.165,1 756.351,4
 Udgifter ............................................................................ 5.400,0 - 5.400,0
 Indtægter .......................................................................... 757.586,3 4.165,1 761.751,4
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 35.580,0 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - 35.580,0 -

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - - 4.165,1
1. Ny lovgivning .............................................................. - - -175,0
2. Aktstykker .................................................................... - - 1.190,1
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - 3.150,0

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
På § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer medfører lov nr. 532 af 27. marts 2021 om

nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger et skønnet mindreprovenu
på 120,0 mio. kr. i finansåret 2021.

På § 38.11.01.11. Nedskrivning, personskatter medfører lov nr. 248 af 23. februar 2021 om
ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister mv. på skatteområdet
i forbindelse med COVID-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejds-
markedsbidrag i forbindelse med COVID-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms
og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter mv. i forbindelse med covid-19 et
skønnet mindreprovenu på 55,0 mio. kr. i finansåret 2021.

På § 38.71.01.10. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-
VID-19 medfører lov nr. 122 af 30. januar 2021 om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat
og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med COVID-19 et skønnet mindreprovenu på 25,0 mio.
kr. i finansåret 2021.

På § 38.71.01.10. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-
VID-19 medfører lov nr. 248 af 23. februar 2021 om ændring af lov om midlertidig udskydelse
af angivelses- og betalingsfrister mv. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19, lov om
rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med COVID-
19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling
af skattekreditter mv. i forbindelse med COVID-19 et skønnet mindreprovenu på 21.480,0 mio.
kr. i finansåret 2021.
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På § 38.71.01.10. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-
VID-19 medfører lov nr. 779 af 4. maj 2021 om ændring af lov om rentefrie lån svarende til
indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med COVID-19, lov om rentefrie lån
svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter mv. i
forbindelse med COVID-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister
mv. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19 et skønnet mindreprovenu på 7.205,0 mio.
kr. i finansåret 2021.

På § 38.71.01.10. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån i forbindelse med COVID-19
medfører lov nr. 1956 af 19. oktober 2021 om ændring af lov om midlertidig udskydelse af an-
givelses- og betalingsfrister mv. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19, lov om rentefrie
lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med COVID-19 og lov
om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skatte-
kreditter mv. i forbindelse med COVID-19 et skønnet mindreprovenu på 6.870,0 mio. kr. i fi-
nansåret 2021.

ad 2. Aktstykker
På § 38.13.01.10. Indkomstskat af selskaber medfører akt. 140 af 16. december 2021 et

skønnet merprovenu på 1.036,5 mio. kr. i finansåret 2021. Midlerne gives i tilskud til dækning
af et skønnet mindreprovenu ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Grøn skattereform af december 2020. Af
det samlede beløb kan 626,5 mio. kr. henføres til et investeringsvindue med 16 pct. afskrivning
og 410,0 mio. kr. kan henføres til straksafskrivninger.

På § 38.23.03.10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv. medfører akt. 140 af 16. decem-
ber 2021 et skønnet merprovenu på 153,6 mio. kr. i finansåret 2021. Midlerne gives i tilskud til
dækning af et skønnet mindreprovenu ifm. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtransporten af december 2020. Af det
samlede beløb kan 148,6 mio. kr. henføres til omlægning af registreringsafgiften og 5,0 mio. kr.
kan henføres til en skrotningsordning for dieselbiler.

ad 9. Andre bevillingsforslag
På § 38.28.71.12. Regulering af forventet tab på inddrivelsesdebitorer medfører det løbende

arbejde med at regulere den bogførte værdi af fordringer til kursværdi et skønnet merprovenu på
3150,0 mio. kr. i finansåret 2021. Bevægelsen skyldes, at det i reguleringen fra og med 2021 er
muligt at tage højde for frivillige indbetalinger og modregning. Bevægelserne kan dog for fi-
nansåret 2021 ikke henføres til de respektive underkonti, hvor det forventede tab på fordringerne
bogføres.
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

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

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............................................ - - -
38.11. Personskatter .................................................................. - - -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 14.844,0 - 14.844,0
Udgift ......................................................................................... 14.844,0 - 14.844,0

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............................................ 14.844,0 - 14.844,0
38.12. Børne- og ungeydelse .................................................... 14.844,0 - 14.844,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... -5.750,0 35.580,0 29.830,0
Udgift ......................................................................................... 1.650,0 35.580,0 37.230,0
Indtægt ....................................................................................... 7.400,0 - 7.400,0

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............................................ 1.300,0 - 1.300,0
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter ............ 1.300,0 - 1.300,0

Udlån mv. ................................................................................. -7.050,0 35.580,0 28.530,0
38.71. Udlån mv. ...................................................................... -7.050,0 35.580,0 28.530,0

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 752.186,3 4.165,1 756.351,4
Udgift ......................................................................................... 5.400,0 - 5.400,0
Indtægt ....................................................................................... 757.586,3 4.165,1 761.751,4

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............................................ 426.273,3 861,5 427.134,8
38.11. Personskatter .................................................................. 348.482,4 -175,0 348.307,4
38.12. Børne- og ungeydelse .................................................... - - -
38.13. Selskabsskatter mv. ........................................................ 50.708,0 1.036,5 51.744,5
38.14. Pensionsafkastskat ......................................................... 19.500,0 - 19.500,0
38.16. Tinglysningsafgift mv. ................................................... 7.490,0 - 7.490,0
38.19. Øvrige skatter ................................................................. 92,9 - 92,9

Told- og forbrugsafgifter ....................................................... 311.943,0 3.303,6 315.246,6
38.21. Merværdiafgift ............................................................... 222.500,0 - 222.500,0
38.22. Energiafgifter mv. .......................................................... 33.295,0 - 33.295,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ........................................ 30.804,0 153,6 30.957,6
38.24. Miljøafgifter ................................................................... 7.351,0 - 7.351,0
38.27. Afgifter på spil mv. ....................................................... 2.285,0 - 2.285,0
38.28. Øvrige punktafgifter ...................................................... 15.708,0 3.150,0 18.858,0

Lønsumsafgift .......................................................................... 10.570,0 - 10.570,0



908 § 38.

38.41. Lønsumsafgift ................................................................ 10.000,0 - 10.000,0
38.42. Afgift på arbejdsskader ................................................. 570,0 - 570,0

Renteindtægter mv. ................................................................. 3.400,0 - 3.400,0
38.61. Renteindtægter mv. ........................................................ 3.400,0 - 3.400,0

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ -743.092,3 31.414,9 -711.677,4
Aktivitet i alt ............................................................................. -743.092,3 31.414,9 -711.677,4

Udgift ..................................................................................... 21.894,0 35.580,0 57.474,0
 Indtægt ................................................................................... 764.986,3 4.165,1 769.151,4

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 16.494,0 - 16.494,0
 Indtægt ................................................................................... 748.786,3 4.165,1 752.951,4
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 5.400,0 - 5.400,0
 Indtægt ................................................................................... 8.800,0 - 8.800,0
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... - 35.580,0 35.580,0
 Indtægt ................................................................................... 7.400,0 - 7.400,0



§ 38.1. 909

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 343.196,4 -175,0 343.021,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -175,0

1. Ny lovgivning  
Lov nr. 532 af 27. marts 2021 om nedsættelse af
bundskatten som følge af kommunale skattestignin-
ger ................................................................................. - - -120,0
Lov nr. 248 af 23. februar 2021 om ændring af lov
om midlertidig udskydelse af angivelses- og beta-
lingsfrister mv. på skatteområdet i forbindelse med
COVID-19 .................................................................... - - -55,0

38.13. Selskabsskatter mv.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 50.449,0 1.036,5 51.485,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 1.036,5

2. Aktstykker  
Akt. 140 af 16. december 2021 om den danske EU-
genopretningsplan ........................................................ - - 1.036,5
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Told- og forbrugsafgifter

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.03. Registreringsafgift

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 18.208,0 153,6 18.361,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 153,6

2. Aktstykker  
Akt. 140 af 16. december 2021 om den danske EU-
genopretningsplan 2021 ............................................... - - 153,6

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.71. Nedskrivninger og diverse ophævede skatter og afgifter

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 167,0 3.150,0 3.317,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 3.150,0

9. Andre bevillingsforslag  
Kursværdiregulering af inddrivelsesfordringer pba.
frivillige indbetalinger og modregning ....................... - - 3.150,0



§ 38.7. 911

Udlån mv.

38.71. Udlån mv.

38.71.01. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-
VID-19

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 350,0 35.580,0 35.930,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 7.400,0 - 7.400,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 35.580,0 -

1. Ny lovgivning  
Lov nr. 122 af 30. januar 2021 om rentefrie lån
svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbi-
drag i forbindelse med COVID-19 ............................. - 25,0 -
Lov nr. 248 af 23. februar 2021 om ændring af lov
om midlertidig udskydelse af angivelses- og beta-
lingsfrister mv. på skatteområdet i forbindelse med

 COVID-19 .................................................................... - 21.480,0 -
Lov nr. 779 af 4. maj 2021 om ændring af lov om
rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og ar-
bejdsmarkedsbidrag i forbindelse med COVID-19 .... - 7.205,0 -
Lov nr. 1956 af 19. oktober 2021 om ændring af
lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og be-
talingsfrister, rentefrie lån mv. i forbindelse med

 COVID-19 .................................................................... - 6.870,0 -
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§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.600,0 1.600,0 -

Genudlån af statslån ................................................................................ 1.600,0 -
40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 1.600,0 -

Artsoversigt:
Kapitalposter ............................................................................................... 1.600,0 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.600,0 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 1.600,0 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån
13. Genudlån til Naviair (tekstanm. 109) ..............................B - -

 TB 500,0 -
14. Genudlån til SAS (tekstanm. 110) ..................................B - -

 TB 1.100,0 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 109. ad 40.21.13.
Finansministeren kan lade Naviair optage genudlån hos Danmarks Nationalbank til at opfylde

sit formål som fastsat i vedtægterne. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme af 500,0
mio. kr. Lånene kan optages i 2021, og et lån kan løbe over en periode på maksimalt 10 år.

Stk. 2. Naviair betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten af nominelt ude-
stående.

Stk. 3. Eventuelle tab på lånene vil blive afholdt på § 28. Transportministeriet uden for delloft
for drift.

Nr. 110. ad 40.21.14.
Finansministeren kan lade SAS optage genudlån hos den danske stat gennem genudlånsord-

ningen, som varetages af Danmarks Nationalbank. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet
ramme på 1,5 mia. SEK og i perioden 2021-2022. Der vil ikke være mulighed for at optage nye
lån herefter, dog kan eksisterende lån refinansieres. Alle lån skal være tilbagebetalt senest i 2026.

Stk. 2. SAS betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på op til 5 pct. p.a.
af nominelt udestående på lån optaget i medfør af stk. 1.

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

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for § 40. Genudlån mv. for fi-
nansåret 2021 indeholder nettoudgifter på 1.600,0 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringen i
bevillingerne i forhold til finansloven for 2021 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 24.384,7 1.600,0 25.984,7
 Udgifter ............................................................................ 72.059,4 1.600,0 73.659,4
 Indtægter .......................................................................... 47.674,7 - 47.674,7
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 1.600,0 -
2. Aktstykker .................................................................... - 1.600,0 -

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Vedrører genudlån til Naviair til dækning af tab, jf. akt. 174 af 11. marts 2021
Vedrører endvidere genudlån til SAS til dækning af tab, jf. tekstanmærkning 110 i finanslo-

ven for 2021 og akt. 300 af 17. juni 2021.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 24.384,7 1.600,0 25.984,7
Udgift ......................................................................................... 72.059,4 1.600,0 73.659,4
Indtægt ....................................................................................... 47.674,7 - 47.674,7

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån ............................................................... 22.958,0 1.600,0 24.558,0
40.21. Genudlån af statslån ...................................................... 22.958,0 1.600,0 24.558,0

Inkonverterbare realkreditlån ............................................... - - -
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ......................................... - - -

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .. 1.426,7 - 1.426,7
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesterin-
 ger ................................................................................... 1.426,7 - 1.426,7
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 24.384,7 1.600,0 25.984,7
Aktivitet i alt ............................................................................. 24.384,7 1.600,0 25.984,7
 Udgift ..................................................................................... 72.059,4 1.600,0 73.659,4
 Indtægt ................................................................................... 47.674,7 - 47.674,7

Specifikation af aktivitet i alt:
Finansielle poster:
 Indtægt ................................................................................... 1.504,1 - 1.504,1
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 72.059,4 1.600,0 73.659,4
 Indtægt ................................................................................... 46.170,6 - 46.170,6



§ 40.2. 921

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.13. Genudlån til Naviair (tekstanm. 109)

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

2. Aktstykker  
Genudlån til Naviair, jf. akt. 174 af 11. marts 2021 .. - 500,0 -

40.21.14. Genudlån til SAS (tekstanm. 110)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1.100,0 1.100,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.100,0 -

2. Aktstykker  
Genudlån til SAS, jf. akt. 300 af 17. juni 2021 ......... - 1.100,0 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen er ny og følger af akt. 174 af 11. marts 2021.
Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed, som er 100 pct. ejet af staten. Naviair leder

den civile flytrafik i det danske luftrum, herunder indflyvningskontrol og tårnkontrol til CPH og
Roskilde lufthavn. Naviairs hovedindtægter kommer fra luftfartsselskaberne, som betaler gebyrer
for Naviairs ydelser.

Grundet COVID-19 har Naviair haft betydeligt lavere aktivitet end forventet, hvorfor Naviair
forventes at mangle betydelige gebyrindtægter.

Naviair kan benytte sig af et statsligt genudlån på 500,0 mio. kr. optaget i Danmarks Natio-
nalbank. Naviair vil dermed samlet have 1,0 mia. kr. i likviditet til rådighed, hvilket vurderes at
kunne håndtere Naviairs midlertidige likviditetsbehov og samtidig sikre en hensigtsmæssig kapi-
talstruktur.

For at sikre, at statens bidrag sker i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne, vil gen-
udlånet alene blive anvendt til dækning af likviditetsbehovet i Naviairs kerneaktivitet - trafikle-
delse af det danske luftrum - og ikke anvendes til sideordnede aktiviteter, såsom udbud af kur-
susvirksomhed. Udgifterne til ydelsen af genudlån på op til 500,0 mio. kr. afholdes på § 40.21.13.
Genudlån til Naviair (ny konto). Dispositionerne har karakter af finansielle transaktioner og på-
virker derfor ikke den offentlige saldo, medmindre der opstår tab. Såfremt der opstår tab, vil
udgiften blive afholdt på § 28. Transportministeriet uden for delloft for drift.

Naviair forventes at have behov for at trække på genudlånene i april 2021, hvorfor der er
indarbejdet en tekstanmærkning på § 40. Genudlån mv., der giver adgang til, at der kan udstedes
genudlån på op til 500,0 mio. kr. (løbende priser) i 2021 til Naviair. Genudlånet vil følge Natio-
nalbankens gældende retningslinjer.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er ny og følger af akt. 300 af 17. juni 2021.
Genudlånsaftalen giver SAS mulighed for i perioden 2021-2022 at optage genudlån hos den

danske stat gennem genudlånsordningen, som varetages af Danmarks Nationalbank, inden for en
samlet ramme på 1,5 mia. SEK. Der vil ikke være mulighed for at optage nye lån herefter, dog
kan eksisterende lån refinansieres. Alle lån skal senest være tilbagebetalt i 2026. Udgifterne til
ydelsen af genudlån på op til 1,5 mia. SEK. afholdes på § 40.21.14. Genudlån til SAS (ny konto),
og lånebeløbet vil ved valutakurs pr. 17. juni 2021 have en værdi af omkring 1,1 mia. kr. Lånene
kan optages i danske kroner, svenske kroner eller anden valuta.

For at sikre at SAS har muligheden for at trække på genudlån inden udgangen af 2021, er
der indarbejdet en tekstanmærkning på § 40. Genudlån mv., der giver adgang til, at SAS kan
optage genudlån hos den danske stat gennem genudlånsordningen, som varetages af Danmarks
Nationalbank, på op til 1,5 mia. SEK i 2021 til SAS.
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