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§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.258,2 1.917,6 659,4
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 226.000,2 227.599,2 1.599,0

Heraf anlægsbudget ....................................................... 0,5 0,5 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 1.069,5 421,0
13.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 1.069,5 421,0

Bolig- og Planstyrelsen ............................................................................ 211,5 38,7
13.51. Bolig- og Planstyrelsen ................................................................... 206,1 32,4
13.52. Christiania ....................................................................................... 5,4 6,3

Indsatser vedrørende landdistrikter ...................................................... 152,5 75,4
13.71. Indsatser vedrørende landdistrikter ................................................ 152,5 75,4

Boliger, byfornyelse og byggeri .............................................................. 1.428,0 1.479,3
13.81. Alment boligbyggeri ....................................................................... 1.168,7 1.460,5
13.82. Privat boligbyggeri ......................................................................... 53,4 1,7
13.83. Byfornyelse ..................................................................................... 167,7 11,0
13.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri ............................... - -
13.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri ................................ - -
13.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse ............................................. - -
13.88. Byggeri mv. .................................................................................... 38,2 6,1

Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... 226.655,3 244,0
13.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... 198.263,0 244,0
13.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-
 afgift ................................................................................................ 28.392,3 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.130,2 315,0
Interne statslige overførsler ....................................................................... 35,0 37,8
Øvrige overførsler ...................................................................................... 228.081,3 1.288,2
Finansielle poster ....................................................................................... 108,1 372,9
Kapitalposter ............................................................................................... 162,2 244,5
Aktivitet i alt .............................................................................................. 229.516,8 2.258,4
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -459,7 -459,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 229.057,1 1.798,7

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

13.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 100 og 105) (Driftsbev.) .............. 119,0 -
03. Benchmarkingenheden (Driftsbev.) ........................................ 7,5 -
04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for

Velfærd (Driftsbev.) ................................................................ 63,3 -
18. Danmarks Statistik (tekstanm. 102) (Driftsbev.) ................... 280,2 -
26. CPR-administrationen (Statsvirksomhed) ............................... 23,7 -
45. Partistøtte (Lovbunden) ........................................................... 127,8 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 27,0 -

Bolig- og Planstyrelsen

13.51. Bolig- og Planstyrelsen
01. Bolig- og Planstyrelsen (Driftsbev.) ....................................... 144,2 -
02. Valgbusser (tekstanm. 105) (Reservationsbev.) ..................... - -
03. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 105)

(Reservationsbev.) ................................................................... 29,5 -

13.52. Christiania
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 1)

(Anlægsbev.) ............................................................................ 0,5 -
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) . -1,4 -

Indsatser vedrørende landdistrikter

13.71. Indsatser vedrørende landdistrikter
01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistrikts-

programmet (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ................... 93,0 74,4
02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudvik-

lingsprogrammet (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ........... 16,0 -
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm.

103) (Reservationsbev.) .......................................................... 42,5 -
77. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv. .............................. - 1,0



§ 13. 5

78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. .............. 1,0 -

Boliger, byfornyelse og byggeri

13.81. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger ............................................. -45,1 -8,2
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ................................. 197,9 64,6
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til æl-

dreboliger (Lovbunden) ........................................................... 16,0 -
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ................. - 16,7
05. Finansiering af alment nybyggeri ........................................... - 345,4
07. Statslån til Landsbyggefonden ............................................... 173,4 173,4
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ... 9,6 8,4
09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri ...................... 58,4 58,4
10. Blandede byer ......................................................................... 698,4 698,4
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte

grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.) .......................... 15,7 -
13. Boliger til demente (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) ....... - -
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment

byggeri (Lovbunden) ............................................................... 8,4 -
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden) .................................... 8,2 7,4
20. Støtte til almene boliger på øer (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.) ................................................................... 0,2 0,2
36. Grundkapital ............................................................................ - 23,8
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.) ................................................................... 6,6 -
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
53. Lige muligheder (Reservationsbev.) ....................................... - -
54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) - -
55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) - -
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk

og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm.
103) (Reservationsbev.) .......................................................... - -

58. Kollegieværelser til grønlandske studerende (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

59. Etablering af ladestandere i boligforeninger (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

61. Forsøg i den almene boligsektor (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

77. Lån og garantier til almene boliger mv. ................................ 14,0 72,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv. ......................... 7,0 -

13.82. Privat boligbyggeri
01. Støtte til andelsboliger ............................................................ - -
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger .................. - 0,7
05. Støtte til friplejeboliger ........................................................... 42,7 -
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fri-

plejeboliger (Lovbunden) ........................................................ 9,0 -
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07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden) ......... 0,7 -
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 2)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
77. Lån og garantier til private boliger mv. ................................ - 1,0
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv. .......................... 1,0 -

13.83. Byfornyelse
01. Byfornyelse (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) ................... 47,7 -
05. Saneringslån og saneringstilskud ........................................... - 1,0
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne

(Reservationsbev.) ................................................................... 100,0 -
11. Oplysning og vejledning vedørende byfornyelse og boliger

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. ....................... 10,0 10,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. ................ 10,0 -

13.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ...... - -
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boli-

ger ............................................................................................ - -
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearea-

ler i tilknytning til ældreboliger ............................................. - -
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ... - -
10. Hensættelse vedrørende blandede byer .................................. - -
11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boli-

ger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) ...................... - -
15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til

flygtninge ................................................................................ - -
20. Hensættelse vedrørende støtte til almene boliger på øer ...... - -
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger ....... - -
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene

boliger ..................................................................................... - -
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene bo-

ligafdelinger ............................................................................ - -
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med

tilsagn før 1. januar 1994 ....................................................... - -
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger

mv. ........................................................................................... - -
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger ...... - -
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ung-

domsboliger ............................................................................. - -
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger .... - -
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofælles-

skaber ...................................................................................... - -
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. .................... - -
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge .......... - -
54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge ................. - -
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57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af al-
mene boliger til psykisk og sårbare personer (inklusionsboli-
ger) .......................................................................................... - -

61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.) ........... - -
62. Energibesparelser i den almene boligsektor

(Reservationsbev.) ................................................................... - -

13.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri
01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger ..................... - -
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger ................... - -
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearea-

ler i tilknytning til friplejeboliger .......................................... - -
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger .......... - -
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger ........... - -
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal an-

visning ..................................................................................... - -
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter ........................ - -

13.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse
01. Hensættelse vedrørende byfornyelse ...................................... - -
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder - -
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og

privat byfornyelse ................................................................... - -
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering .................. - -
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbed-

ringsarbejder ............................................................................ - -
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelser i særlig kvarter-

løftsindsats (FL 2000) ............................................................. - -
10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkants-

områderne ................................................................................ - -
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende

byfornyelse og boliger ............................................................ - -
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende by-

fornyelse .................................................................................. - -
21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud ......................... - -

13.88. Byggeri mv.
01. BUILD Institut for byggeri, by og miljø (Reservationsbev.) 24,7 -
02. Byggeri (tekstanm. 103) (Reservationsbev.) .......................... 7,4 -
03. Nordisk Ministerråds vision 2030 (tekstanm. 103 og 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 6,1 6,1

Tilskud til kommuner mv.

13.91. Tilskud til kommuner
02. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 107, 108, 109, 110,

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 og 120)
(Lovbunden) ............................................................................ 112.379,0 -

04. Øvrige tilskud til regionerne (Reservationsbev.) ................... - -
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11. Kommunerne (tekstanm. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 137)
(Lovbunden) ............................................................................ 74.150,6 -

12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144 og 145) (Lovbunden) ...................................... 11.613,3 -

13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) ............. - -
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens

skatteloft (Lovbunden) ............................................................ - 244,0
30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..... 2,2 -
31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefor-

dring til og fra visse øer (Reservationsbev.) .......................... 103,6 -
33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale

og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 14,3 -

35. Kompensation af kommuners omkostninger ifm. færger
grundet COVID-19 (Reservationsbev.) .................................. - -

79. Reserver og budgetgaranti ...................................................... - -

13.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-
afgift
01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-

værdiafgift (Lovbunden) ......................................................... 28.392,3 -
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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 13.82.21.
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.

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, regnskab, 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 13.71.01., 13.71.02., 13.71.03., 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., 13.81.59., 13.81.61., 13.82.62., 13.83.01., 13.88.02. og
13.88.03.

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 klagead-
gang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.
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Nr. 104. ad 13.81.13.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i 2023 at foretage udmøntning af midler ved-

rørende en ansøgningspulje til flere demensegnede 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 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 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
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 13.88.03.
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. 107. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 10,7 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud

til § 07.11.79.30. Reserve vedr. overgang til digital infrastruktur til medfinansiering af overgang
til ny digital infrastruktur.

Nr. 108. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,1 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud

til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af drift, advisering og
support af digital infrastruktur.

Nr. 109. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,0 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud

til § 15.11.07.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond til regional medfinansi-
ering af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.

Nr. 110. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 102,5 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud

til initiativer i regionerne, der skal styrke fødselsområdet.
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Nr. 111. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 31,8 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud

til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner,
særlig indsats for flere læger til områder med lægemangel samt rehabilitering for sclerose og
hjerneskade.

Nr. 112. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 20,9 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud

til initiativer i sundhedsreformen, herunder udbygget ordning med vederlagsfri antipsykotisk
medicin til patienter med skizofreni samt rehabilitering for sclerose og hjerneskade.

Nr. 113. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,2 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud

til fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt.

Nr. 114. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 44,1 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud

til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til finansiering af den fælles it-infra-
struktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Nr. 115. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,6 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud

til § 16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it infrastruktur på sundheds-
området til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområ-
det.

Nr. 116. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,5 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud

til teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.

Nr. 117. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 105,4 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud

til anlægsinvesteringer til en styrket psykiatri, herunder anlægsinvesteringer i den almene psykiatri
og retspsykiatrien.

Nr. 118. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,6 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud

til § 13.11.26.15. Datafordeleren til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

Nr. 119. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,5 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud

til § 16.91.69.10. Afdækning af arbejdskraftsbesparende teknologier (nyoprettet hovedkonto) til
regional medfinansiering til at afsøge mulighederne for at etablere en teknologifond, der kan
understøtte udviklingen og implementeringen af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.

Nr. 120. ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 2,3 mio. kr. i 2023 fra det regionale

bloktilskud, heraf overføres 0,8 mio. kr. til § 09.61.01.10. Almindelig virksomhed til videreførelse
af de nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer
og 1,5 mio. kr. til § 13.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser til viderefø-
relse af de nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelses-
initiativer.
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Nr. 121. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 21,4 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 07.11.79.30. Reserve vedr. overgang til digital infrastruktur til medfinansiering af
overgang til ny digital infrastruktur.

Nr. 122. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,1 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af drift, advisering
og support af digital infrastruktur.

Nr. 123. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,9 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud

til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorga-
nisation).

Nr. 124. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 15.11.07.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond til kommunal med-
finansiering af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.

Nr. 125. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 208,2 mio. kr. i 2023 til det kommunale blok-

tilskud til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akut-
funktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Nr. 126. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 26,1 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til finansiering af den fælles it-
infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Nr. 127. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,6 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sund-
hedsområdet til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundheds-
området.

Nr. 128. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,0 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsom-
rådet til forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk.

Nr. 129. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,8 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud

til teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier.

Nr. 130. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 46,0 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 20.11.79.41. Negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evalu-
erings- og bedømmelsessystem i folkeskolen til udmøntning af negativ budgetregulering.
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Nr. 131. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 22,7 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktil-

skud til teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.

Nr. 132. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,5 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud

som følge af, at Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har besluttet at lukke Institut for
Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) pr. 1. juli 2022.

Nr. 133. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 4,6 mio. kr. i 2023 fra det kommunale

bloktilskud, heraf overføres 1,5 mio. kr. til § 09.61.01.10. Almindelig virksomhed til videreførelse
af de nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer
og 3,1 mio. kr. til § 13.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser til viderefø-
relse af de nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelses-
initiativer.

Nr. 134. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,5 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.55.01.35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis. Midlerne
udbetales herfra som driftstilskud til KL.

Nr. 135. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,5 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud til § 13.11.26.15. Datafordeleren til omlægning af offentlige myndigheders betaling for
CPR-data.

Nr. 136. ad 13.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til

kommunerne ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges indenrigs- og bo-
ligministeren til inden den 15. oktober 2022 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en
skatteforhøjelse for 2023 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel
nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstil-
skuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de
strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning.

Nr. 137. ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 285,6 mio. kr. i 2023 til det kommunale blok-

tilskud til generelt løft af folkeskolen.

Nr. 138. ad 13.91.12.10.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i 2023 at forhøje tilskuddet til særlig vanskeligt

stillede kommuner med 250,0 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021. Tilskuddet fordeles af indenrigs-
og boligministeren.

Nr. 139. ad 13.91.12.40.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 600,5 mio. kr. i 2023

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 2023, der anvendes i forbin-
delse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2023.
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Nr. 140. ad 13.91.12.56.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at yde et tilskud til Furesø Kommune på 32,1

mio. kr. for 2023 med henblik på at udmønte Aftale mellem Indenrigs- og Boligministeriet og
Furesø Kommune om udbetaling af særtilskuddet fra 2022 af juni 2021 til fuld og endelig afgø-
relse af Aftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Furesø Kommune om sammenlæg-
ning af Farum og Værløse Kommuner af marts 2011. Tilskuddet er reguleret med udviklingen i
det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet.

Nr. 141. ad 13.91.12.60.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2023-2026 at yde tilskud til de

kommuner, der for 2023 får tilsagn til at gennemføre en nedsættelse af indkomstskatten eller
dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud, uden forhøjelse af andre skattearter. Skat-
tenedsættelsen opgøres som den samlede ændring i nettoprovenuet for kommunen som følge af
ændringer i udskrivningsprocenten og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervs-
ejendomme. Opgørelsen baseres på grundlaget for dækningsafgift, der ligger til grund for opgø-
relse af provenu for dækningsafgift efter § 6 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner
ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Ved beregningen indgår ikke provenuæn-
dringer som følge
af skattenedsættelser med tilskud for 2023 efter § 17 e, stk. 1 i lov om kommunal udligning og
generelle tilskud.

Stk. 2. Rammen til skattenedsættelser med tilskud efter stk. 1 fastsættes således, at rammen
ikke kan overstige den fastsatte ramme til skatteforhøjelser for 2023. Rammen kan højst udgøre
150 mio. kr.

Stk. 3. Tilskudsrammen udgør 112,5 mio. kr. for 2023, 75,0 mio. kr. for hvert af årene 2024
og 2025 og 37,5 mio. kr. for 2026.

Stk. 4. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2023 kan
højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 1 fordeles af indenrigs- og boligministeren efter ansøgning fra
kommunerne og under hensyn til rammen efter stk. 2.

Stk. 6. Hvis en kommune i perioden 2024-2026 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet for-
holdsmæssigt til kommunen efter stk. 1.

Stk. 7. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for
2023, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter
§§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale
skatteudskrivning for årene 2024-2027.

Nr. 142. ad 13.91.12.61.
Uanset bestemmelsen efter § 17 e, stk. 3 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud

om, at rammen til skattenedsættelser fastsættes således, at denne svarer til rammen til skattefor-
højelser, bemyndiges indenrigs- og boligministeren til at forhøje rammen til skattenedsættelser
med tilskud efter § 17 e, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud med op til
26 mio. kr. for 2023, såfremt de ansøgte skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsre-
formen i 2023 kan medføre en samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirk-
ning.

Stk. 2. Forhøjelsen af rammen til skattenedsættelser med tilskud kan ikke overstige en even-
tuel overudligningsvirkning som følge af gennemførte skatteforhøjelser med baggrund i de ind-
fasede tab i 2023 ved udligningsreformen.

Stk. 3. Tilskudsrammen kan højst udgøre op til 23,4 mio. kr. for hvert af årene 2023 og 2024,
22,1 mio. kr. for 2025, 20,8 mio. kr. for 2026 og 19,5 mio. kr. for 2027.

Stk. 4. Vilkår for tilskud følger bestemmelserne i § 17 e i lov om kommunal udligning og
generelle tilskud.
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Nr. 143. ad 13.91.12.75.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed

på 107,1 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.

Nr. 144. ad 13.91.12.80.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet

i ældreplejen på 1.072,1 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 145. ad 13.91.12.84.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til en værdig æl-

drepleje på 1.122,8 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
giftsbehovet på ældreområdet.





Anmærkninger

§ 13.  
Indenrigs- og 
Boligministeriet 
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Indenrigs- og Boligministeriet varetager opgaver vedrørende kommuners og regioners styrelse
og inddeling, tilsyn med kommuner og regioner, landsdækkende valg og folkeafstemninger,
kommuners og regioners økonomi samt personregistrering mv. Derudover varetager Indenrigs-
og Boligministeriet opgaver vedrørende byggeriets rammevilkår, rammerne for boligbyggeriet og
reguleringen af boligmarkedet. Ministeriet har herunder myndighedsansvaret for almene boliger,
studie- og ungdomsboliger, ældreboliger, friplejeboliger, privat udlejning, ejerlejligheder, an-
delsboliger og byfornyelse. Endelig varetager Indenrigs- og Boligministeriet opgaver vedrørende
planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven mv. samt udviklingen i landdistrikter og små
øsamfund, bl.a. gennem forskellige støtteordninger.

Ministeriets forretningsområde indeholder en række virksomheder, hvis primære formål er
almen offentlig vidensproduktion, herunder tilvejebringelse af officiel statistik vedr. demografi
og samfundsøkonomi mv. samt udarbejdelse af målrettede analyser og evalueringer med henblik
på at sikre effektivitet og udvikling af velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

For yderligere information henvises til www.im.dk.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 1.078,6 1.149,0 1.254,9 1.258,2 1.186,8 1.084,9 1.041,3
Udgift ......................................................... 1.606,3 1.787,5 1.931,1 1.917,6 1.841,3 1.725,6 1.690,9
Indtægt ....................................................... 527,8 638,5 676,2 659,4 654,5 640,7 649,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 549,8 580,6 624,8 648,5 627,8 607,9 592,7
13.11. Centralstyrelsen ............................. 549,8 580,6 624,8 648,5 627,8 607,9 592,7

Bolig- og Planstyrelsen ............................ 107,9 114,4 176,1 172,3 155,8 123,2 120,8
13.51. Bolig- og Planstyrelsen ................. 107,9 119,0 177,5 173,7 157,2 124,6 122,2
13.52. Christiania ..................................... - -4,6 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Indsatser vedrørende landdistrikter ...... 35,0 68,3 57,3 78,1 70,1 53,5 53,5
13.71. Indsatser vedrørende landdi-

strikter ............................................ 35,0 68,3 57,3 78,1 70,1 53,5 53,5

Boliger, byfornyelse og byggeri .............. 182,0 272,6 279,9 239,2 213,0 180,2 154,2
13.81. Alment boligbyggeri ..................... -12,6 3,5 -10,7 -1,6 14,6 14,5 3,3
13.82. Privat boligbyggeri ........................ 12,6 -5,0 -13,7 52,0 51,8 51,6 51,6
13.83. Byfornyelse ................................... 144,7 257,2 248,1 156,7 115,5 83,4 69,0
13.84. Hensættelser vedrørende al-

ment boligbyggeri ......................... - - - - - - -
13.85. Hensættelser vedrørende privat

boligbyggeri .................................. -6,0 -22,6 - - - - -
13.86. Hensættelser vedrørende byfor-

nyelse ............................................. 0,0 - - - - - -
13.88. Byggeri mv. ................................... 43,4 39,5 56,2 32,1 31,1 30,7 30,3

Tilskud til kommuner mv. ...................... 203,9 113,1 116,8 120,1 120,1 120,1 120,1
13.91. Tilskud til kommuner ................... 203,9 113,1 116,8 120,1 120,1 120,1 120,1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillinger og
statsvirksomheder på § 13. Indenrigs- og Boligministeriet og §
13.11.79. Reserver og budgetregulering.

http://www.im.dk
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Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 221.927,3 236.080,6 230.994,5 226.000,2 218.049,4 228.060,9 229.601,2
Udgift ......................................................... 223.482,5 236.865,6 231.962,7 227.599,2 219.530,4 229.880,2 231.607,7
Indtægt ....................................................... 1.555,2 784,9 968,2 1.599,0 1.481,0 1.819,3 2.006,5

Specifikation af nettotal:

Bolig- og Planstyrelsen ............................ 5,2 2,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
13.52. Christiania ..................................... 5,2 2,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Indsatser vedrørende landdistrikter ...... -1,5 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
13.71. Indsatser vedrørende landdi-

strikter ............................................ -1,5 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Boliger, byfornyelse og byggeri .............. -2.186,1 -4.469,3 -1.060,5 -290,5 -338,3 -364,6 -375,0
13.81. Alment boligbyggeri ..................... -254,7 -778,0 -1.060,2 -290,2 -338,0 -364,3 -374,7
13.82. Privat boligbyggeri ........................ -0,7 -2,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
13.84. Hensættelser vedrørende al-

ment boligbyggeri ......................... -1.930,7 -3.688,6 - - - - -
13.86. Hensættelser vedrørende byfor-

nyelse ............................................. -0,1 -0,2 - - - - -

Tilskud til kommuner mv. ...................... 224.109,7 240.547,9 232.055,5 226.291,2 218.388,2 228.426,0 229.976,7
13.91. Tilskud til kommuner ................... 195.015,4 209.961,3 204.147,9 197.898,9 190.008,2 200.048,3 201.601,0
13.95. Refusion af kommunernes og

regionernes udgifter til mer-
værdiafgift ..................................... 29.094,3 30.586,6 27.907,6 28.392,3 28.380,0 28.377,7 28.375,7

Ministeriet består af departementet, Bolig- og Planstyrelsen, VIVE - Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Statistik, CPR-administrationen og Benchmar-
kingenheden. Endvidere hører en række tilskud til hhv. regioner og kommuner under ministeriet
samt momsrefusionsordningen.

Departementet indgår resultatplaner med Bolig- og Planstyrelsen, VIVE - Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Statistik, CPR-administrationen og Bench-
markingenheden.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:
13.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 105)

(Driftsbev.)  
13.11.03. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)  
13.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og

Analysecenter for Velfærd (Driftsbev.)  
13.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 102)

(Driftsbev.)  
13.11.26. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)  
13.11.45. Partistøtte (Lovbunden)  
13.11.79. Reserver og budgetregulering  
13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen (Driftsbev.)  
13.51.02. Valgbusser (tekstanm. 105)

(Reservationsbev.)  
13.51.03. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm.

105) (Reservationsbev.)  
13.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christiania-

området (Driftsbev.)  
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13.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne
under Landdistriktsprogrammet (tekst-
anm. 103) (Reservationsbev.)  

13.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne
 under Fiskeriudviklingsprogrammet

(tekstanm. 103) (Reservationsbev.)  
13.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrik-

terne (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)  
13.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdi-

strikter mv.  
13.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene

boliger  
13.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri

og byfornyelse  
13.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment

byggeri  
13.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger

til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Reservationsbev.)  

13.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 104)
(Reservationsbev.)  

13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflyt-
ningsudgifter i alment byggeri
(Lovbunden)  

13.81.20. Støtte til almene boliger på øer (tekst-
anm. 103) (Reservationsbev.)  

13.81.36. Grundkapital  
13.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm.

103) (Reservationsbev.)  
13.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm.

103) (Reservationsbev.)  
13.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm.

103) (Reservationsbev.)  
13.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)  
13.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)  
13.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 103)

(Reservationsbev.)  
13.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm.

103) (Reservationsbev.)  
13.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene

boliger til psykisk og socialt sårbare per-
soner (inklusionsboliger) (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)  

13.81.58. Kollegieværelser til grønlandske stude-
rende (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)  

13.81.61. Forsøg i den almene boligsektor (tekst-
anm. 103) (Reservationsbev.)  

13.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger
mv.  

13.82.01. Støtte til andelsboliger  
13.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friple-

jeboliger  
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13.82.05. Støtte til friplejeboliger  
13.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i

tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden) 

13.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvis-
ningsret (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)  

13.82.62. Energibesparelser i den private boligsek-
tor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)  

13.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger
mv.  

13.83.01. Byfornyelse (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)  

13.83.05. Saneringslån og saneringstilskud  
13.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområ-

derne (Reservationsbev.)  
13.83.11. Oplysning og vejledning vedørende by-

fornyelse og boliger (Reservationsbev.)  
13.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfor-

nyelse (Reservationsbev.)  
13.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse

mv.  
13.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfor-

nyelse mv.  
13.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etable-

ring af almene boliger til særligt udsatte
grupper (skæve boliger)  

13.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opfø-
relse af boliger til flygtninge  

13.84.20. Hensættelse vedrørende støtte til almene
boliger på øer  

13.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til
almene boliger  

13.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til almene boliger  

13.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til
visse almene boligafdelinger  

13.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
almene boliger med tilsagn før 1. januar
1994  

13.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv.
til almene boliger mv.  

13.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til
ungdomsboliger  

13.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til ungdomsboliger  

13.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
ungdomsboliger  

13.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
kollektive bofællesskaber  

13.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegi-
er mv.  

13.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startbo-
liger til unge  
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13.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger
til unge  

13.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etable-
ring og drift af almene boliger til psy-
kisk og sårbare personer (inklusionsboli-
ger)  

13.84.61. Forsøg i det almene boligbyggeri
(Reservationsbev.)  

13.84.62. Energibesparelser i den almene boligsek-
tor (Reservationsbev.)  

13.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andels-
boliger  

13.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til fripleje-
boliger  

13.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indret-
ning af servicearealer i tilknytning til fri-
plejeboliger  

13.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til
andelsboliger  

13.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til
andelsboliger  

13.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrø-
rende kommunal anvisning  

13.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekon-
trakter  

13.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
forbedringsarbejder  

13.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt
boligforbedring og privat byfornyelse  

13.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til
sanering  

13.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til forbedringsarbejder  

13.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyel-
ser i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)  

13.86.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket
indsats i udkantsområderne  

13.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og
vejledning vedrørende byfornyelse og
boliger  

13.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og
forsøg vedrørende byfornyelse  

13.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestil-
skud  

13.88.01. BUILD Institut for byggeri, by og miljø
(Reservationsbev.)  

13.88.02. Byggeri (tekstanm. 103)
(Reservationsbev.)  

13.88.03. Nordisk Ministerråds vision 2030 (tekst-
anm. 103 og 106) (Reservationsbev.)  

13.91.02. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontor-
fællesskaber (Reservationsbev.)  
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13.91.04. Øvrige tilskud til regionerne
(Reservationsbev.)  

13.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af
EU-projekter (Reservationsbev.)  

13.91.30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

13.91.31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster
for passagerbefordring til og fra visse
øer (Reservationsbev.)  

13.91.33. Kommunale og regionale lønningsnævn
og Det Kommunale og Regionale Lønda-
takontor (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

13.91.35. Kompensation af kommuners omkostnin-
ger ifm. færger grundet COVID-19
(Reservationsbev.)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
13.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaom-

rådet (tekstanm. 1) (Anlægsbev.)  
13.71.77. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.  
13.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger  
13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger  
13.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i

tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)  
13.81.05. Finansiering af alment nybyggeri  
13.81.07. Statslån til Landsbyggefonden  
13.81.10. Blandede byer  
13.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)  
13.81.59. Etablering af ladestandere i boligforenin-

ger (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)  
13.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.  
13.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger

(Lovbunden)  
13.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.  
13.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til

almene boliger  
13.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbi-

drag til almene boliger  
13.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indret-

ning af servicearealer i tilknytning til æl-
dreboliger  

13.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af
alment nybyggeri  

13.84.10. Hensættelse vedrørende blandede byer  
13.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse  
13.91.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 107,

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119 og 120) (Lovbunden)  

13.91.11. Kommunerne (tekstanm. 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136 og 137)
(Lovbunden)  
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13.91.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm.
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 og
145) (Lovbunden)  

13.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne
(Lovbunden)  

13.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af
 personskattelovens skatteloft

(Lovbunden)  
13.91.79. Reserver og budgetgaranti  
13.95.01. Refusion af kommunernes og regioner-

nes udgifter til merværdiafgift
(Lovbunden)  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Bevilling i alt ............................................. 223.029,9 237.302,1 232.249,4 227.258,4 219.236,2 229.145,8 230.642,5
Årets resultat .............................................. -24,1 -72,5 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 223.005,8 237.229,6 232.249,4 227.258,4 219.236,2 229.145,8 230.642,5

Udgift ..................................................... 225.088,8 238.653,0 233.893,8 229.516,8 221.371,7 231.605,8 233.298,6
Indtægt ................................................... 2.083,0 1.423,4 1.644,4 2.258,4 2.135,5 2.460,0 2.656,1

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... -922,6 -2.880,1 1.110,8 1.130,2 1.100,1 1.071,0 1.050,9
Indtægt ................................................... 353,1 157,5 303,1 315,0 313,1 314,7 320,0

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 25,3 29,7 33,3 35,0 33,6 28,4 26,5
Indtægt ................................................... 10,3 31,6 35,2 37,8 36,4 31,2 29,3

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 225.645,7 241.257,1 232.545,1 228.081,3 220.020,1 230.044,0 231.608,3
Indtægt ................................................... 1.168,1 690,7 777,7 1.288,2 1.219,0 1.293,5 1.317,7

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 40,1 50,5 56,5 108,1 119,5 144,8 163,1
Indtægt ................................................... 200,4 260,3 301,9 372,9 400,8 441,3 474,0

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 300,3 195,8 148,1 162,2 98,4 317,6 449,8
Indtægt ................................................... 351,0 283,4 226,5 244,5 166,2 379,3 515,1
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Driftsposter ................................................. -1.275,7 -3.037,6 807,7 815,2 787,0 756,3 730,9
11. Salg af varer ....................................... 116,5 133,2 194,0 174,5 174,6 174,4 174,6
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... 149,0 156,2 98,1 112,1 111,6 111,2 110,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 22,9 18,3 27,8 23,0 21,5 23,7 29,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 34,0 38,3 28,9 30,6 30,7 30,4 30,4
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... 35,0 65,9 27,3 28,2 27,7 27,3 26,9
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 599,1 638,4 676,3 699,2 683,1 660,5 645,9
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -0,3 - - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 29,0 37,3 25,0 25,6 25,3 25,6 25,6
21. Andre driftsindtægter .......................... 64,6 -150,2 -16,8 5,4 5,4 5,4 5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... -1.619,4 -3.659,9 353,3 346,6 333,3 327,2 322,1
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,0 - - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... 15,0 -1,8 -1,9 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 10,3 31,6 35,2 37,8 36,4 31,2 29,3
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 25,3 29,7 33,3 35,0 33,6 28,4 26,5

Øvrige overførsler ...................................... 224.477,6 240.566,4 231.767,4 226.793,1 218.801,1 228.750,5 230.290,6
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 107,2 122,5 113,3 95,5 103,5 103,5 103,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... 813,5 446,3 544,3 297,5 290,4 314,1 321,2
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 247,4 121,9 120,1 895,2 825,1 875,9 893,0
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... - 12,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 225.203,4 241.314,2 232.725,1 226.643,0 218.699,1 228.701,5 230.236,0
44. Tilskud til personer ............................. - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
45. Tilskud til erhverv .............................. 260,1 -305,7 -555,8 1.047,3 939,9 1.006,3 1.036,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 182,2 236,5 353,6 363,8 363,9 319,0 319,0
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 22,0 27,0 17,0 17,0 17,0

Finansielle poster ....................................... -160,3 -209,8 -245,4 -264,8 -281,3 -296,5 -310,9
25. Finansielle indtægter ........................... 200,4 260,3 301,9 372,9 400,8 441,3 474,0
26. Finansielle omkostninger .................... 40,1 50,5 56,5 108,1 119,5 144,8 163,1

Kapitalposter .............................................. -26,7 -15,1 -78,4 -82,3 -67,8 -61,7 -65,3
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 300,3 195,8 148,1 162,2 98,4 106,8 123,2
55. Statslige udlån, afgang ....................... 59,2 95,6 100,7 89,4 89,4 300,2 416,0
59. Værdipapirer, afgang .......................... - - 21,7 25,8 11,3 5,2 8,8
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -24,1 -72,5 - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, tilgang ............................. 291,8 187,8 104,1 129,3 65,5 73,9 90,3
85. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, afgang ............................. - - - - - 210,8 326,6
I alt ............................................................. 223.029,9 237.302,1 232.249,4 227.258,4 219.236,2 229.145,8 230.642,5

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2022 ............................................ 117,9 58,5 61,0 257,2
 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Forventede tilsagn og udbetalinger:

Bemærkninger: Tabellen omfatter ikke aktivitetsområdet 13.81.-13.86.

Finansår
Tilsagn,

inkl. regu-
leringer

Udbetalinger

2022 2023 2024 2025 2026 Senere

Før B-året ........................................ 126,4 48,0 38,4 30,6 9,4 - -
 2022 ................................................. 221,3 198,8 20,4 2,1 - - -
 2023 ................................................. 224,7 - 184,5 19,1 2,5 18,6 -
 2024 ................................................. 224,8 - - 181,6 22,1 21,1 -
 2025 ................................................. 179,9 - - - 135,4 8,2 36,3
 2026 ................................................. 179,9 - - - - 153,1 26,8

Samlede udbetalinger i året ............ 246,8 243,3 233,4 169,4 201,0 63,1
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Fællesudgifter

13.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til departementet, VIVE - Det Nationale Forsknings-
og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Statistik, CPR-administrationen, Benchmarkingenheden,
partistøtte, samt reserver og budgetregulering mv.

13.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 105) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 103,2 120,2 117,5 119,0 116,2 114,2 110,0
Indtægt ......................................................... - 6,4 3,6 2,3 1,5 1,3 1,5
Udgift ........................................................... 102,2 117,4 121,1 121,3 117,7 115,5 111,5
Årets resultat ............................................... 1,0 9,2 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 99,9 112,1 113,0 113,6 113,0 107,3 106,8
Indtægt .................................................. - 6,4 3,6 2,3 1,5 1,3 1,5

25. Sammenlignelige brugertilfreds-
 hedsundersøgelser

Udgift .................................................... 2,3 5,2 8,1 7,7 4,7 8,2 4,7

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

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
13.11.01. Departementet, CVR-nr. 42107190, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

13.11.03. Benchmarkingenheden

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og bistår indenrigs-
og boligministeren i at udforme regeringens politik på ministeriets områder samt i gennemførelsen
af den vedtagne politik. Departementet arbejder for at sikre myndighedsudøvelse på et højt fagligt
niveau og for en effektiv koordinering, udvikling og gennemførelse af regeringens politik på
ministeriets ressortområde.

Departementet følger og understøtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre,
struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevare-
tagelse. De regional- og kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og regler om det
kommunale og regionale tilsyn, regler om vederlag for varetagelsen af kommunale og regionale
hverv, regler om kommunal og regional inddeling samt afgrænsninger i forhold til kommunal-
fuldmagten og myndighedsfuldmagten. Departementet er endvidere øverste tilsynsmyndighed i
forhold til kommuner og regioner. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter finansiering af
kommuner og regioner, generelle tilskud og udligning, reglerne for låntagning, momsrefusions-
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ordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner
og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til
kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.
Ydermere varetager departementet opgaver vedrørende partistøtte og partiregnskaber og er se-
kretariat for Valgnævnet. Departementet varetager ligeledes opgaver vedrørende CPR-lovgiv-
ningen og CPR-registrering.

Departementet udvikler, formulerer og gennemfører regeringens bygge- og boligpolitik og
arbejder for, at Danmark har bygninger af høj kvalitet, at byggebranchen er konkurrencedygtig,
samt for en velfungerende boligbestand og et effektivt boligmarked. Desuden udvikler, formulerer
og gennemfører departementet regeringens politik vedrørende planlov og landdistrikter, og ar-
bejder for at sikre et sammenhængende Danmark med gode muligheder for at bo og leve.

Departementet har herudover en generel tilsynsforpligtigelse med institutionerne på mini-
sterområdet.

Yderligere oplysninger findes på www.im.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler til §
13.11.01. Departementet fra § 13.81.10.10. Fonden for blandede by-
er, Udbetaling Danmark til finansiering af analyser mv. til brug for
anvendelse af midlerne i fonden for blandede byer.

BV 2.10.5 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler til §
13.11.01. Departementet fra § 13.51.02. Valgbusser, § 13.51.03.
Kommunal borgerrådgivning og § 13.81.10.10. Fonden for blandede
byer til finansiering af Departementets administrative udgifter mv.
ifm. tilskudsordninger.

Opgaver Mål
Indenrigs- og Boligpolitik Departementet bistår indenrigs- og boligministeren i at udforme

regeringens politik på ministeriets områder samt i gennemførel-
sen af den vedtagne politik. Departementet arbejder for at sikre
myndighedsudøvelse på et højt fagligt niveau og for en effektiv
koordinering, udvikling og gennemførelse af regeringens politik
på ministeriets ressortområde. Det er departementets opgave at
følge og understøtte udviklingen i kommunerne og regionerne
inden for ministeriets ressort, samt at udvikle, formulere og
gennemføre regeringens politik på bolig- og byggeområdet og i
forhold til planloven og landdistriktsudviklingen. Departementet
varetager ligeledes opgaver vedrørende valg og personregistre-
ring.

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

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

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. - 6,4 3,6  2,3 1,5 1,3 1,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 6,4 3,6  2,3 1,5 1,3 1,5

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 139 104 174  130 127 121 126
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 76,8 77,0 93,9  83,8 82,7 79,8 78,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 76,8 77,0 93,9  83,8 82,7 79,8 78,0

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 32,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 35,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1,7 1,2 0,8 0,4 - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 0,2 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,4 0,3 0,4 0,4 - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,2 0,8 0,4 - - - -

Låneramme .................................................. - - 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 4,4 - - - -

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.
Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2022-2024 (2022-pl) som følge af udmøntning

af ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.
Der kan i 2023 overføres op til 0,6 mio. kr. til lønsum og op til 1,0 mio. kr. til lønsum i hvert

af årene 2024-2026 (2023-pl) ved intern statslig overførsel fra § 12.25.01. Forsvarets Efterret-
ningstjeneste som refusion for udgifter afholdt i forbindelse med aftale om et styrket cyberforsvar
af juni 2021.

Kontoens indtægts- og udgiftsbevilling er forhøjet med 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i
lønsum i 2023 (2023-pl) til analyser, der finansieres af fonden for blandede byer, jf. Aftale mel-
lem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne
om fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed af november 2021.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 112,2 117,4 123,9 121,3 117,7 115,5 111,5

0. Generelle fællesomkostninger ............ 53,3 54,2 57,2 54,2 52,6 51,6 49,8
1. Indenrigs- og Boligpolitik ................... 58,9 63,2 66,7 67,1 65,1 63,9 61,7
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25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser
På kontoen er der afsat 7,7 mio. kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024, 8,2 mio. kr. i 2025 og 4,7

mio. kr. i 2026 (2023-pl) til videreførelse af nationale brugertilfredshedsundersøgelser, jf. Aftale
mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 af juni 2022 og Aftale mellem
regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2023 af juni 2022.

90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen kan afholdes udgifter og oppebæres indtægter som indtægtsdækket virksomhed.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen kan afholdes udgifter og oppebæres indtægter som tilskudsfinansierede aktiviteter.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.11.03. Benchmarkingenheden (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,3 7,4 7,3 7,5 7,4 7,3 7,2
Indtægt ......................................................... - - - - - - -
Udgift ........................................................... 6,8 7,2 7,3 7,5 7,4 7,3 7,2
Årets resultat ............................................... 0,5 0,2 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

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

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

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

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

3. Hovedformål og lovgrundlag
Benchmarkingenhedens opgave er systematisk at arbejde med benchmarking af kommuner

og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau. Enheden samarbejder i løsningen af
sine opgaver med andre relevante videns- og forskningsinstitutioner, der også arbejder med
benchmarking, herunder VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Benchmarkingenheden er en selvstændig enhed under Indenrigs- og Boligministeriets de-
partement med egen bestyrelse, der udarbejder arbejdsprogram.

Benchmarkingenheden har indgået en resultatplan med Indenrigs- og Boligministeriets de-
partement.

Yderligere oplysninger om Benchmarkingenheden findes på www.benchmark.dk.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 13.11.01. Departementet, CVR-nr. 42107190.

http://www.benchmark.dk
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 7 8 7  8 8 8 8
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,9 5,4 5,2  5,3 5,2 5,1 5,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 4,9 5,4 5,2  5,3 5,2 5,1 5,0

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Benchmarkingenhedens almindelige virksomhed.

90. Indtægtsdækket virksomhed
På kontoen kan afholdes udgifter og oppebæres indtægter som indtægtsdækket virksomhed.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen kan afholdes udgifter og oppebæres indtægter som tilskudsfinansierede aktiviteter.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Drifts-
bev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 62,1 64,3 59,9 63,3 59,7 56,7 54,3
Indtægt ......................................................... 115,4 121,0 146,1 131,6 131,5 131,5 131,5
Udgift ........................................................... 181,4 186,0 206,0 194,9 191,2 188,2 185,8
Årets resultat ............................................... -3,9 -0,6 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 61,7 64,4 46,9 44,0 43,0 42,1 41,2
Indtægt .................................................. 4,5 4,6 6,2 2,5 2,5 2,5 2,5

Opgaver Mål
Benchmarkinganalyser Enheden arbejder systematisk med benchmarking af kommuner

og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau (skoler,
daginstitutioner, sygehuse mv.). Benchmarkinganalyserne skal
udpege god praksis inden for forskellige sektorområder og dermed
synliggøre potentialer for mere effektiv drift i kommuner og regi-
oner.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 8,0 7,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,2

0. Generelle fællesomkostninger ............. 2,8 1,2 2,6 1,1 1,1 1,1 1,1
1. Benchmarkinganalyser ........................ 5,2 6,4 4,8 6,4 6,3 6,2 6,1
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20. Særskilte opgaver
Udgift .................................................... 7,9 7,7 9,0 9,1 8,9 8,7 8,5
Indtægt .................................................. - 0,5 - - - - -

30. VIVE Campbell
Udgift .................................................... 7,5 5,7 6,9 7,2 7,1 7,2 7,1

32. Initativer i forbindelse med afta-
len om satspuljen for 2016
Udgift .................................................... 0,3 0,6 - - - - -

33. Dansk database om børns udvik-
ling og trivsel
Udgift .................................................... 2,3 - - - - - -

35. Levevilkårsundersøgelse og In-
 klusionsmåling

Udgift .................................................... 2,9 0,8 0,3 1,1 - - -

36. Hjemløsetælling
 Udgift .................................................... - 0,4 - 1,2 - 1,2 -

37. Videnscenter om børneinddra-
 gelse

Udgift .................................................... - 0,8 3,0 3,2 3,2 - -

38. Grønlandske børns trivsel i Dan-
 mark

Udgift .................................................... - 0,5 - - - - -

39. Brugertilfredshedsundersøgelse
vedr. evaluering af det speciali-

 serede socialområde
Udgift .................................................... - 1,3 - - - - -
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 63,1 64,2 89,2 73,4 73,3 73,3 73,3
Indtægt .................................................. 75,3 76,5 89,2 73,4 73,3 73,3 73,3

95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 35,6 39,4 50,7 55,7 55,7 55,7 55,7
Indtægt .................................................. 35,6 39,4 50,7 55,7 55,7 55,7 55,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
13.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er oprettet den 1. juli 2017
som en uafhængig statslig institution ved lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd, jf. LBK nr. 948 af 6. juli 2017.

VIVEs formål er at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og inter-
nationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår samt bidrage til at styrke
vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og
forvaltning. På den baggrund udarbejder og formidler centeret anvendelsesorienteret forskning
og analyse. Centeret udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af in-
denrigs- og boligministeren og skal værne om videnskabsetikken.

Ifølge Lov nr. 709 af 8. juni 2017 om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Vel-
færd §§ 6 og 8 ledes VIVE af en bestyrelse og en direktør.

VIVE har indgået en resultatplan med Indenrigs- og Boligministeriets departement.

http://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192305
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/709
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Yderligere oplysninger findes på www.vive.dk.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 115,4 121,0 146,1  131,6 131,5 131,5 131,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 75,3 76,5 89,2  73,4 73,3 73,3 73,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 35,6 39,4 50,7  55,7 55,7 55,7 55,7
6. Øvrige indtægter .................................... 4,5 5,1 6,2  2,5 2,5 2,5 2,5

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 200 161 200  200 197 194 192
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 125,9 122,0 127,9  137,0 134,8 132,7 131,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 70,0 69,4 80,8  88,1 88,1 88,1 88,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 55,9 52,6 47,1  48,9 46,7 44,6 43,0

Opgaver Mål
Forskning og analyse i re-
lation til centerets virke
samt systematiske forsk-
ningsoversigter

VIVE udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning
samt udredninger og analyser af konkrete politikker og problem-
stillinger i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes
levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, herunder
fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og sty-
ring. VIVE udfører forskning indtil højeste internationale niveau.
Centeret udfører også mere grundlæggende forskning med henblik
på at hæve kvaliteten af centerets øvrige virke. Centeret udfører
endvidere systematiske forskningsoversigter over effekter af ind-
satser på centrale socialpolitiske områder.

Generel formidling og råd-
givning inden for centerets
virke

VIVE skaber synlighed og formidler viden om centerets virke til
relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i
øvrigt. Centerets viden bliver brugt af centrale beslutningstagere
og praktikere. Centeret arbejder aktivt på at omsætte viden til
praksis gennem løbende dialog med interessenter, faglige semina-
rer, symposier mv.

Mio. kr. R
2020

R
2021

B
2022

F
2023

BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt 181,4 203,9 206,0 194,9 191,2 188,2 185,8

0.Generelle fællesomkostninger ............ 62,3 54,4 55,0 68,6 67,2 66,2 65,4
1.Forskning og analyse i relation til cen-

terets virke samt systematiske forsk-
ningsoversigter ..................................... 112,2 142,1 143,5 118,5 116,3 114,5 112,9

2.Generel formidling og rådgivning inden
for centerets virke ................................ 6,9 7,4 7,5 7,8 7,7 7,5 7,5

http://www.vive.dk
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 1,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 8,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1,9 2,8 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5
+ anskaffelser .............................................. 0,4 2,7 1,0 3,6 3,6 3,6 3,6
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,4 -1,4 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 21,3 4,5 - - - - -
- afskrivninger ............................................. -20,4 -3,7 1,0 3,6 3,6 3,6 3,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,8 3,2 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5

Låneramme .................................................. - - 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 11,1 17,4 17,4 17,4 17,4

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets ud-

vikling, borgernes levevilkår samt indretningen af den offentlige sektor, der samtidig sikrer det
faglige grundlag for virksomhedens virke, samt generel formidling og rådgivning.

20. Særskilte opgaver
Af kontoen afholdes udgifter svarende til en fast andel af grundbevillingen til en generel

trækningsret på VIVE. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver. Træk-
ningsretten administreres af Indenrigs- og Boligministeriet og udmøntes i samarbejde med bl.a.
centerets ledelse. I 2023 udgør trækningsretten 9,1 mio. kr. (2023-pl).

30. VIVE Campbell
Af kontoen afholdes udgifter til VIVE Campbell, som indgår i et internationalt samarbejde

og skal udarbejde systematiske forskningsoversigter, der samler og formidler danske og uden-
landske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for centerets arbejdsområder. VIVE
Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultaterne til beslutningstagere og praktikere på alle
niveauer og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk
handling.

32. Initativer i forbindelse med aftalen om satspuljen for 2016
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

33. Dansk database om børns udvikling og trivsel
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Levevilkårsundersøgelse og Inklusionsmåling
Af kontoen afholdes udgifter til, at VIVE skal gennemføre en levevilkårsundersøgelse, der

tilvejebringer viden om praktiske, sociale og psykiske forhold i relation til det at have en lang-
varig funktionsnedsættelse. Endvidere gennemføres en måling af inklusion.
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36. Hjemløsetælling
Af kontoen afholdes udgifter til Kortlægning af hjemløshed, herunder hjemløsetællingen som

gennemføres hvert andet år. Den første kortlægning blev gennemført i 2007, og kortlægningerne
er siden blevet gennemført hvert andet år. Formålet med kortlægningen er, at følge udviklingen
i hjemløsheden, både på landsplan og i de enkelte kommuner. Samtidig giver kortlægningen en
viden om hjemløshedens karakter og ændringer i profilen af de hjemløse borgere. Kortlægningen
giver også en viden om årsagerne bag hjemløsheden og om, hvilke sociale indsatser, de hjemløse
borgere modtager.

37. Videnscenter om børneinddragelse
Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 (2022-pl) til finansiering af et videnscenter om

børneinddragelse og udsatte børns liv i samarbejde med Socialstyrelsen og Børns Vilkår. VIVE
skal varetage opgaven med at opsamle, skabe overblik over og formidle aktuel viden om udsatte
og anbragte børns liv, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alli-
ance om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds-
området for 2021-2024 af november 2020.

38. Grønlandske børns trivsel i Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

39. Brugertilfredshedsundersøgelse vedr. evaluering af det specialiserede socialområde
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter og indtægter som indtægtsdækket virksomhed til rekvirerede

opgaver for offentlige og private kunder. Centeret offentliggør altid sine rapporter og konklusio-
ner uafhængigt af rekvirenter.

Endvidere udføres dataindsamlingsopgaver, der består i teknisk og videnskabelig bistand til
undersøgelser, som foretages af andre, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering
og konklusioner.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Af kontoen afholdes udgifter og indtægter til tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, som

finansieres af offentlige og private tilskud.

13.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 102) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 267,6 273,4 269,2 280,2 276,5 262,1 254,0
Indtægt ......................................................... 190,3 195,3 192,3 210,2 210,2 210,2 210,2
Udgift ........................................................... 440,5 469,2 461,5 490,4 486,7 472,3 464,2
Årets resultat ............................................... 17,4 -0,5 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 262,7 281,8 267,8 278,7 275,0 260,6 252,5
Indtægt .................................................. 1,5 0,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8

20. Stofmisbrugsdatabasen
Udgift .................................................... 4,6 4,4 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3
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90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 102,2 116,4 111,7 126,5 126,5 126,5 126,5
Indtægt .................................................. 117,9 127,9 111,7 126,5 126,5 126,5 126,5

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 71,0 66,6 77,9 80,9 80,9 80,9 80,9
Indtægt .................................................. 71,0 66,6 77,9 80,9 80,9 80,9 80,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
13.11.18. Danmarks Statistik, CVR-nr. 17150413.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. lov
nr. 196 af 22. juni 2000 med senere ændringer som central myndighed for den danske statistik.
Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser,
og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personale-
spørgsmål er institutionen underlagt indenrigs- og boligministeren. Loven er revideret, jf. lov nr.
146 af 28. februar 2018 om Danmarks Statistik. I henhold hertil ledes Danmarks Statistik af en
bestyrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og syv medlemmer, der beskikkes af in-
denrigs- og boligministeren. I den årlige arbejdsplan og det årlige statistikprogram fastlægger
bestyrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige
ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en rolle som samordnende i forhold til myn-
digheder og institutioner, der forbereder indsamling og bearbejdning af statistiske oplysninger,
ligesom bestyrelsen for Danmarks Statistik skal sikre den faglige uafhængighed for officiel; of-
fentligt produceret statistik i Danmark.

På grundlag af institutionens statistiske produktion drives indtægtsdækket virksomhed, så
kunder kan købe særlige data og tjenesteydelser, der ellers ikke ville være frembragt. Målet er
at nyttiggøre de statistiske registre og den tilknyttede viden i en form, der respekterer borgeres
og virksomheders anonymitet, og som er til gavn for samfundet. Der er indført digital kommu-
nikation med virksomheder om indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik, der bidrager
til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi bl.a. gennem portalen www.virk.dk.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bear-
bejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks
Statistik varetager hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen
af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik forestår udarbejdelse af indikatorer for Danmarks opfyldelse af FN's
verdensmål for bæredygtig udvikling og foretager årlig rapportering til FN herom. Danmarks
Statistik stiller indikatorerne til rådighed for offentligheden på Danmarks Statistiks hjemmeside
på nationalt niveau. Indikatorerne udarbejdes på grundlag af data, som Danmarks Statistik alle-
rede er i besiddelse af, eller på grundlag af data, som indsamles til formålet i den udstrækning,
der findes nye datakilder.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske
model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af
rigsstatistikeren (formand) og fire medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet,
Indenrigs- og Boligministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk
fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statstik er gratis.
Danmarks Statistik har indgået en resultatplan med Indenrigs- og Boligministeriets departe-

ment.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25643
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198514
http://www.virk.dk
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Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik findes på www.dst.dk.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 190,3 195,3 192,3  210,2 210,2 210,2 210,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 117,9 127,9 111,7  126,5 126,5 126,5 126,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 71,0 66,6 77,9  80,9 80,9 80,9 80,9
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,2 - 1,5  1,6 1,6 1,6 1,6
6. Øvrige indtægter .................................... 1,3 0,8 1,2  1,2 1,2 1,2 1,2
Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed og Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Budgetteringen af indtægterne byg-
ger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.14 Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale
projekter.

Opgaver Mål
Statistikproduktion og for-
midling

Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statis-
tiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har
Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af sta-
tistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling
af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elek-
tronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sik-
re, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger
begrænses. Danmarks Statistik samordner indhentning af statis-
tiske oplysninger i Danmark og sikrer den faglige uafhængighed
af officiel offentlig statistik.

Udarbejdelse af statistiske
ydelser til brugere

Danmarks Statistik tilpasser den indtægtsdækkede virksomhed
til brugernes behov med ydelser, som har umiddelbar tilknytning
til Danmarks Statistiks kerneaktivitet.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 452,0 457,2 461,5 490,4 486,7 472,3 464,2

0. Generelle fællesomkostninger ............ 68,5 71,6 70,1 76,0 75,0 74,0 73,0
1. Statistikproduktion og formidling ....... 292,5 302,2 298,6 287,9 285,2 271,8 264,7
2. Udarbejdelse af statistiske ydelser til

brugere .................................................. 91,0 83,4 92,8 126,5 126,5 126,5 126,5

http://www.dst.dk
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 547 486 524  551 547 531 521
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 308,3 335,8 310,9  338,1 336,4 324,6 317,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 105,7 119,7 107,6  118,6 118,6 118,6 118,6
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 202,6 216,1 203,3  219,5 217,8 206,0 198,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 23,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 29,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 25,0 21,7 15,0 16,8 19,9 22,9 25,9
+ anskaffelser .............................................. 7,4 3,7 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,6 6,3 - 6,1 6,0 6,0 6,0
- afhændelse af aktiver ............................... 4,5 3,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 5,6 3,5 6,0 6,7 6,7 6,7 6,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 21,7 24,6 12,0 19,9 22,9 25,9 28,9

Låneramme .................................................. - - 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 29,4 48,8 56,1 63,5 70,8

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte

indtægter vedrører publikationssalg og ekspeditionsafgift på 550 kr. for rykker ved overskridelse
af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (IN-
TRASTAT). Dertil kommer øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i Aftale mellem Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til udarbejdelse af indikatorer
for Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Bevillingen anvendes til
udarbejdelse af indikatorer for Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
og foretager årlig rapportering til FN herom. Danmarks Statistik stiller indikatorerne til rådighed
for offentligheden på Danmarks Statistiks hjemmeside på nationalt niveau. Indikatorerne udar-
bejdes på grundlag af data, som Danmarks Statistik allerede er i besiddelse af, eller på grundlag
af data, som indsamles til formålet i den udstrækning, der findes nye datakilder.

Kontoen er forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2021-2024 (2021-pl) med henblik på udvidelse
af det grønne nationalregnskab, så det også omfatter detaljeret materialestrømsregnskab og res-
sourcefodaftryk samt understøtter arbejdet med grønne regnemodeller, jf. Aftale mellem regerin-
gen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for
2021 af december 2020.

Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2021-pl) til fortsat drift af Grønt
Nationalregnskab.

Kontoen er forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i 2021 og frem (2020-pl) til drift og dataindkøb
vedrørende markedsdata for erhvervsejendomme og -grunde.

Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2021, 1,9 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. årligt i
2023-2024 (2021-pl) til udvidelse af den nuværende dataindsamling af ind- og udskrivninger med
oplysninger om henvendelser på henholdsvis hjemløshedsboformer og kvindekrisecentre. Mid-
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lerne er en del af tidlig indsats over for voldsudsatte og udøvere af partnervold, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance om udmøntning af reserven til
foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024 af november
2020.

Kontoen er forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2023, 1,6 mio. kr. i 2024, 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,2
mio. kr. i 2026 (2022-pl) til automatisk erhvervsrapportering, jf. Aftale mellem regeringen og
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny
reformpakke for dansk økonomi af januar 2022.

Kontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2023, 9,4 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025 og 1,9
mio. kr. i 2026 (2023-pl) til opdatering af branchekoder for danske virksomheder.

Kontoen er forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 (2023-pl) til hovedrevision
af nationalregnskabet.

20. Stofmisbrugsdatabasen
Af kontoen afholdes udgifter til drift af Stofmisbrugsdatabasen, der er et satspuljeinitiativ.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter og indtægter som indtægtsdækket virksomhed til Danmarks

Statistiks statistiske opgaver for private og offentlige forskere samt andre kunder mod betaling.
Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt
andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Som
eksempler kan nævnes forskeres adgang til mikrodata, lovmodel til brug for lovforberedende ar-
bejde, men også mindre statistikleverancer til virksomheder og organisationer.

Der kan afholdes interne og eksterne omkostninger til drift og udvikling af indtægtsdækket
virksomhed. Herunder afholdes der eksterne omkostninger til deltagelse i udviklingsaktiviteter,
der frembringer nye statistiske produkter på baggrund af Danmarks Statistiks unikke, offentlige
registre, og som har et væsentligt salgspotentiale. Danmarks Statistiks udvikling af indtægtsdæk-
ket virksomhed fokuserer på anvendelse af fortrolige registeroplysninger til dataleverancer, der
respekterer borgeres og virksomheders anonymitet.

Der kan indarbejdes en buffer svarende til et overskud på 5 pct. af indtægterne med henblik
på imødegåelse af budgetmæssige konsekvenser af pludseligt opstået indtægtsfald.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af kontoen afholdes udgifter og indtægter som tilskudsfinansierede aktiviteter til statistikop-

gaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som
elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave. De
tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

Efter anmodning fra andre lande og offentlige internationale organisationer er der som led i
den indtægtsdækkede virksomhed etableret en international rådgivningsaktivitet, der yder bistand
til udvikling af landenes statistikproduktion.
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13.11.26. CPR-administrationen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 16,4 23,2 22,9 23,7 23,2 22,8 22,4
Indtægt ......................................................... 67,6 69,7 74,4 76,9 76,4 76,0 75,6
Udgift ........................................................... 72,7 70,1 97,3 100,6 99,6 98,8 98,0
Årets resultat ............................................... 11,3 22,8 -  - - - -
10. Driftsbudget

Udgift .................................................... 69,7 67,1 74,4 77,0 76,5 76,1 75,7
Indtægt .................................................. 67,6 69,7 74,4 76,9 76,4 76,0 75,6

15. Datafordeleren
Udgift .................................................... 3,0 3,0 22,9 23,6 23,1 22,7 22,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
13.11.26. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister, jf.
LBK nr. 702 af 23. maj 2022 med senere ændringer.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget inte-
resse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og ud-
vikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-admi-
nistrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale
leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på
at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af DXC Technology A/S med hvem,
der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk
fremtidssikring af CPR-systemet mv.

Fra 1. januar 2018 er det blevet gratis for offentlige myndigheder at hente CPR-data fra den
nye platform, Datafordeleren. På Datafordeleren kan myndighederne få gratis adgang til de
CPR-data, de har brug for fra de tre tjenester CPR-udtræk, CPR-direkte og CPR-services. Dermed
bliver offentlige myndigheder tilskyndet til at tage den nye platform i brug. For at give anven-
derne god tid til at omstille sig til Datafordeleren udfases den nuværende distribution af CPR-data
over otte år. I hele perioden faktureres myndighederne på samme måde som tidligere, hvis de
vælger fortsat at hente data fra det nuværende system. Aftalen finansieres af kommuner og regi-
oner via bloktilskuddet, mens statslige myndigheder bidrager over finansloven. Private anvendere
af CPR-data og visse statsvirksomheder er ikke omfattet af aftalen og skal derfor også betale for
CPR-data, som hentes fra Datafordeleren. De gældende regler for brugen af CPR-data ændres ikke
med aftalen.

CPR-administrationen har indgået en resultatplan med Indenrigs- og Boligministeriets de-
partement.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/702
http://www.cpr.dk
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 67,6 69,7 74,4  76,9 76,4 76,0 75,6
6. Øvrige indtægter .................................... 67,6 69,7 74,4  76,9 76,4 76,0 75,6
Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter kundernes benyttelse af CPRs produkter i forbin-
delse med adgang til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på
www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften,
vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet

Regel der fraviges eller
suppleres Beskrivelse

BV 2.3.2 Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de prin-
cipper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

Opgaver Mål
Salg af data CPR-administrationen skal sikre, at borgere, virksomheder og

andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres
behov for persondata, og at CPRs produkter og ydelser er til-
passet kundernes ønsker og behov.

Drift og vedligehold Driftsafviklingen af CPR skal ske med en høj driftsstabilitet, der
skal anvendes moderne teknologier og grænsefalder, og CPR
skal have et korrekt og aktuelt dataindhold.

Udvikling CPR-administrationen skal sikre, at personnummersystemet til
hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk
og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at ad-
ministrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsæt-
ninger i øvrigt.

Juridisk sagsbehandling CPR-administrationen skal sikre en god og hurtig sagsbehand-
ling samt optimal ministerbetjening.

Datafordeleren CPR-administrationen distribuerer CPR-data via den fællesof-
fentlige Datafordeler, og opgaven hermed finansieres gennem
en regulering af regionernes og kommunernes bloktilskud samt
en omlægning af statens bevillinger.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 96,7 102,3 101,1 100,6 99,6 98,8 98,0

0. Generelle fællesomkostninger ............ 9,0 7,8 7,9 7,5 7,3 7,3 7,3
1. Salg af data ......................................... 2,2 1,6 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
2. Drift og vedligehold ............................ 34,8 38,0 38,2 39,6 39,3 38,9 38,5
3. Udvikling ............................................. 29,0 26,9 25,6 24,3 24,3 24,3 24,3
4. Juridisk sagsbehandling....................... 3,2 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
5. Datafordeleren ...................................... 18,5 24,4 23,8 23,7 23,2 22,8 22,4

http://www.cpr.dk
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til administrationen af CPR. Der er i forbindelse med den daværende VLAK-regerings grunddataprogram indgået en fri-
købsaftale, der betyder, at offentlige myndigheder ikke opkræves betaling for leveringen af CPR-data fra Datafordeleren.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 15 13 19  19 19 19 19
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 10,5 10,3 11,0  11,4 11,4 11,4 11,4

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 4,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 58,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 63,4 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 78,3 76,6 74,9 79,4 82,4 82,4 82,4
+ anskaffelser .............................................. 7,2 12,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 8,9 6,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 17,9 16,9 18,3 17,0 20,0 20,0 20,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 76,6 79,4 76,6 82,4 82,4 82,4 82,4

Låneramme .................................................. - - 137,0 137,0 137,0 137,0 137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 55,9 60,1 60,1 60,1 60,1

10. Driftsbudget
Af kontoen afholdes udgifter til CPR-administrationens almindelige virksomhed.

15. Datafordeleren
Af kontoen afholdes udgifter til CPR-administrationens bevillingsdel, hvilket indebærer, at

der på kontoen afholdes udgifter til offentlige kunders brug af CPR-data fra Datafordeleren.
CPR-administrationens bevilling finansieres jf. bestemmelserne i frikøbsaftalen.

13.11.45. Partistøtte (Lovbunden)
Partistøtte ydes efter lov om økonomisk støtte til politiske partier mv. (partistøtteloven), jf.

LBK nr. 973 af 11. august 2017. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og
kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som har fået
mindst 1.000 stemmer ved valget. Tilskuddet pr. stemme reguleres årligt og offentliggøres ved
bekendtgørelse. Det årlige tilskud udgør 34,75 kr. pr. stemme i 2022, hvilket blev offentliggjort
ved BEK nr. 1787 af 31. august 2021 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøt-
teloven i 2022. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket til-
pasningsprocenten for finansåret, jf. LBK nr. 237 af 27. februar 2020 om en satsreguleringspro-
cent. Støttebeløbet afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/973
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1787
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/237


44 § 13.11.45.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 119,5 123,1 126,0 127,8 127,8 127,8 127,8
10. Partistøtte

Udgift ................................................... 119,5 123,1 126,0 127,8 127,8 127,8 127,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 119,5 123,1 126,0 127,8 127,8 127,8 127,8

10. Partistøtte
På kontoen ydes tilskud til partistøtte.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Afvigelsen i 2019 skyldes at antal partistøtteberettigede for 2019 er ændret, da Nye Borgerlige, partiet
Klaus Riskær Pedersen, Stram Kurs og Nunatta Qitornai (GRL) blev berettiget til partistøtte fra den 1. juli 2019 på
baggrund af folketingsvalget den 5. juni 2019. Nye Borgerlige, partiet Klaus Riskær Pedersen, Stram Kurs og Nunatta
Qitornai er indregnet med det fulde antal stemmer, men er i 2019 alene berettiget til partistøtte i 6 måneder. Udgiften til
partistøtten fra 2020 og frem er beregnet ud fra stemmeantal fra det senest afholdte folketingsvalg i 2019.

13.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 22,0 27,0 17,0 17,0 17,0
20. Det kommunale lov- og cirkulæ-
 reprogram

Udgift ................................................... - - 19,0 23,1 13,3 13,3 13,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 19,0 23,1 13,3 13,3 13,3

30. Reserve til dækning af et evt.
driftsunderskud ifm. en stan-

 dardfærge
Udgift ................................................... - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1

50. Reserve til finansiering af juri-
 disk rådgivningsfunktion

Udgift ................................................... - - - 0,8 0,6 0,6 0,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 0,8 0,6 0,6 0,6

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

II. Behovsdækning
Partistøtteberettigede
Stemmetal (1.000) ............................. 3.557 3.557 3.735 3.573 3.573 3.573 3.573 3.573 3.573 3.573

III. Partistøtteberettigede stemmetal
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl). 31,50 32,25 33,00 33,50 34,50 34,75 35,75 35,75 35,75 35,75

IV. Ressourceforbrug
Samlet udgift (mio. kr. i løbende pl) 111,8 114,5 120,1 119,5 123,1 124,2 127,8 127,8 127,8 127,8
Samlet udgift (mio. kr. i 2023-pl) .... 127,2 127,2 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8
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20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Der er afsat 19,0 mio. kr. i 2023 og 9,5 mio. kr. fra 2024 og frem (2022-pl). Justeringen

skyldes udmeldingen fra Skatteministeriet om, at en stor del af de nye ejendomsvurderinger til
plandata er forsinket. De nye ejendomsvurderinger er en forudsætning for at beregne den ude-
stående DUT-kompensation forbundet med det nye plandata-system. Det vil således først være
muligt at gennemføre en DUT-forhandling med KL i DUT-sæsonen 2022/2023.

Kontoen er forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt fra 2023-2026 (2022-pl) og 0,2 mio. kr. årligt
derefter til, at der kan indføres et krav i planloven om, at kommunerne i kommuneplanen skal
udarbejde en strategisk planlægning for levende bymidter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om
Mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021.

30. Reserve til dækning af et evt. driftsunderskud ifm. en standardfærge
Der er afsat 3,0 mio. kr. (2022-pl) til at dække et eventuelt driftsunderskud i forbindelse med

en standardfærge, som i regi af Færgesekretariatet er under udvikling til brug som afløserfærge,
jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enheds-
listen, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af tilskudsordnin-
gerne til nedsættelse af færgetakster for personbefordring og godstransport på ikke-statslige fær-
geruter til og fra visse øer af november 2018.

Tilskuddet kan ydes i perioden 2022-2026 med en samlet ramme på maksimalt 15,0 mio. kr.
(2022-pl).

Eventuelt overskydende midler tilfalder statskassen.

50. Reserve til finansiering af juridisk rådgivningsfunktion
Kontoen er oprettet med 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. fra 2024 og frem (2023-pl) til

finansiering af etablering og drift af en juridisk rådgivningsfunktion hos en af indenrigs- og bo-
ligministeren udpeget organisation i forbindelse med tildeling af nyt personnummer til mindre-
årige, som oplever at tilhøre det andet køn.
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Bolig- og Planstyrelsen

13.51. Bolig- og Planstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Bolig- og Planstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige admini-
strative ordninger, der varetages af Bolig- og Planstyrelsen.

Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:
§ 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen (Driftsbev.)
§ 13.51.02. Valgbusser (Reservationsbev.)
§ 13.51.03. Kommunal borgerrådgivning (Reservationsbev.)
§ 13.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (Anlægsbev.)
§ 13.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)
§ 13.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (Reservations-
bev.)
§ 13.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet (Reserva-
tionsbev.)
§ 13.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (Reservationsbev.)
§ 13.71.77. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.
§ 13.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.
§ 13.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
§ 13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
§ 13.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)
§ 13.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
§ 13.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
§ 13.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
§ 13.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
§ 13.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri
§ 13.81.10. Blandede byer
§ 13.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Reservationsbev.)
§ 13.81.13. Boliger til demente (Reservationsbev.)
§ 13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)
§ 13.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
§ 13.81.20. Støtte til almene boliger på øer (Reservationsbev)
§ 13.81.36. Grundkapital
§ 13.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (Reservationsbev.)
§ 13.81.51. Støtte til boligsocial indsats (Reservationsbev.)
§ 13.81.52. Støtte til startboliger til unge (Reservationsbev.)
§ 13.81.54. Støtte til boliger til unge (Reservationsbev.)
§ 13.81.55. Indsats i ghettoområder (Reservationsbev.)
§ 13.81.56. Indsats i udsatte boligområder (Reservationsbev.)
§ 13.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer
(inklusionsboliger) (Reservationsbev.)
§ 13.81.58. Kollegieværelser til grønlandske studerende (Reservationsbev .)
§ 13.81.59. Etablering af ladestandere i boligforeninger (Reservationsbev.)
§ 13.81.61. Forsøg i den almene boligsektor (Reservationsbev.)
§ 13.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
§ 13.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
§ 13.82.01. Støtte til andelsboliger
§ 13.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
§ 13.82.05. Støtte til friplejeboliger
§ 13.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)
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§ 13.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)
§ 13.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)
§ 13.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)
§ 13.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.
§ 13.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
§ 13.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)
§ 13.83.05. Saneringslån og saneringsskud
§ 13.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (Reservationsbev.)
§ 13.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)
§ 13.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)
§ 13.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
§ 13.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
§ 13.88.01. BUILD Institut for byggeri, by og miljø (Reservationsbev.)
§ 13.88.02. Byggeri (Reservationsbev.)
§ 13.88.03. Nordisk Ministerråds vision 2030 (Reservationsbev.)

Bolig- og Planstyrelsen er desuden ansvarlig for aktivitetsområderne § 13.84. Hensættelser
vedrørende alment boligbyggeri, § 13.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri og § 13.86.
Hensættelser vedrørende byfornyelse, som indeholder konti med hensættelser vedrørende aktivi-
tetsområderne § 13.81. Alment boligbyggeri, § 13.82. Privat boligbyggeri og § 13.83. Byforny-
else.

13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 105,7 147,4 150,2 144,2 127,6 124,6 122,2
Indtægt ......................................................... 0,3 29,4 29,2 32,4 32,0 26,8 24,9
Udgift ........................................................... 108,3 138,5 179,4 176,6 159,6 151,4 147,1
Årets resultat ............................................... -2,2 38,3 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 108,3 134,7 175,6 172,6 155,6 147,4 143,1
Indtægt .................................................. 0,3 27,5 25,4 28,4 28,0 22,8 20,9

20. Gebyrfinansieret opgaver mv. på
 byggeområdet

Udgift .................................................... - 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt .................................................. - 1,9 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0

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

97. Andre tilskudsfinansieret aktivi-
 teter

Udgift .................................................... - - - - - - -
Indtægt .................................................. - - - - - - -
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen, CVR-nr. 42125741, er virksomhedsbærende hovedkonto. I
virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

13.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

Bolig- og Planstyrelsen er en del af Indenrigs- og Boligministeriet. Styrelsen har ansvar for
en bred vifte af opgaver inden for bolig-, bygge-, plan- og landdistriktsområdet og bidrager til
at udvikle et sammenhængende Danmark med muligheder og udvikling i land og by.

Bolig- og Planstyrelsen har indgået en resultatplan med Indenrigs- og Boligministeriets de-
partement.

Yderligere oplysninger om Bolig- og Planstyrelsen kan findes på www.bpst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra og til §
24.21.01.10. Almindelig virksomhed under Landbrugsstyrelsen til og
fra § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen til dækning af den andel af
styrelsens driftsudgifter, der anvendes til tilrettelæggelse og admini-
stration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som
medfinansieres i form af teknisk bistand fra Landdistriktsprogram-
met.

BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra og til §
24.61.01.10. Almindelig virksomhed under Fiskeristyrelsen til og fra
§ 13.51.10. Bolig- og Planstyrelsen til dækning af den andel af
driftsudgifterne under styrelsen, der anvendes til tilrettelæggelse og
administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, og
som medfinansieres i form af teknisk bistand fra Hav-, Fiskeri- og
Akvakulturudviklingsprogrammet.

BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler til §
13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen fra § 13.81.10.10. Fonden for
blandede byer, Udbetaling Danmark til finansiering af Bolig- og
Planstyrelsens udarbejdelse af vejledninger om fælleskabsorientrede
boligløsninger.

BV 2.4.8 Der er adgang til at betale og modtage tilskud til og fra regioner,
kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og
fonde.

BV 2.6.1 Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisatio-
ner mv. som Bolig- og Planstyrelsen er medlem af, herunder til na-
tionale og internationale organisationer.

BV 2.6.1 Bolig- og Planstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samar-
bejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse-
og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation for øvrige
udgifter, som måtte være forbundet hermed.

http://www.bpst.dk
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5. Opgaver og mål

BV 2.6.2 Bolig- og Planstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder,
foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af
analyser og projektarbejde.

BV 2.6.5 Der er adgang til at konvertere midler fra øvrig drift til lønsum i
forbindelse med administration og teknisk assistance, der udføres for
og bliver medfinansieret af § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og §
24.61.01. Fiskeristyrelsen.

BV 2.10.5 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler til §
13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen fra § 13.51.02. Valgbusser, §
13.51.03. Kommunal borgerrådgivning, § 13.71.03.40. Pulje til eta-
blering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker, §
13.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli
2009, § 13.81.10.10. Fonden for blandede byer, Udbetaling Danmark,
§ 13.81.20.10. Tilskud til etablering af almene boliger på øer, Ud-
betaling Danmark, § 13.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,
tilsagn efter 1. juli 2009 Udbetaling Danmark, § 13.83.01.44. Støtte
til vedligeholdsesudgifter, Udbetaling Danmark, Udbetaling Dan-
mark, § 13.83.01.51. Fornyelse af bymidter og placering af lokale
velfærdscentre, Udbetaling Danmark, § 13.83.01.52. Forsøg vedrø-
rende fornyelse af bymidter, Udbetaling Danmark og § 13.83.01.53.
Forsøg vedrørende lokale velfærdscentre, Udbetaling Danmark, §
13.83.01.54. Støtte til etablering af byhaver på tagterrasser i større
byer, Udbetaling Danmark, § 13.83.10.20. Landsbypulje, Udbetaling
Danmark, § 13.88.02. Byggeri og § 13.88.03. Nordisk Ministerråds
version 2030 til finansiering af Bolig- og Planstyrelsens administra-
tive udgifter mv. i forbindelse med støttet byggeri, byfornyelsespro-
jekter og andre tilskudsordninger.

Opgaver Mål
Landsplanlægning og tilsyn Planloven, sommerhusloven mv. skal sikre en helhedsorienteret

planlægning for anvendelsen af landets arealer, hvor de forskel-
lige arealinteresser afvejes og tilgodeses. Styrelsens administra-
tion og udvikling af planloven sigter mod at give borgere, kom-
muner og virksomheder gode rammer for at skabe lokal udvik-
ling under hensyntagen til miljø, natur og landskab.

Landdistriktsudvikling Landdistrikterne og de små øsamfund skal være attraktive at bo
og leve i. Styrelsens administration af den nationale landdi-
striktspulje og EU-ordningerne LAG og FLAG støtter aktiviteter,
der fremmer erhvervsudvikling og gode levevilkår i landdistrik-
terne og på småøerne.

Byggeri Byggeriet skal være effektivt, sikkert og bæredygtigt. Med sær-
ligt byggeloven og bygningsreglementet arbejder styrelsen for,
at bygherrer og byggebranchens virksomheder opfører og reno-
verer bygninger, der er sunde, sikre, klimavenlige og til at betale.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 0,3 29,4 29,2  32,4 32,0 26,8 24,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - -  - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - -  - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,3 1,9 3,8  4,0 4,0 4,0 4,0
6. Øvrige indtægter .................................... 0,1 27,5 25,4  28,4 28,0 22,8 20,9

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 130 151 189  179 164 156 151
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 72,5 87,6 127,4  123,6 112,6 106,9 103,0
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 72,5 87,6 127,4  123,6 112,6 106,9 103,0

Bolig Boligmarkedet skal være i balance i hele Danmark. Styrelsen
arbejder med udvikling, effektivisering og regulering af den al-
mene boligsektor. Det gør styrelsen for at sikre blandede by- og
boligområder med gode boliger i hele landet, og som er til at
betale for både unge, ældre og familier. Styrelsen bidrager også
til nedbrydning af parallelsamfund ved f.eks. monitorering, ana-
lyser og opfølgning på udviklingsplanerne for særligt udsatte
boligområder.

Øvrige opgaver, herunder
Christiania

Styrelsen har ansvaret for udmøntningen af puljer i relation til
valgbusser og borgerrådgivere.
Styrelsen har desuden ansvar for en række opgaver i relation til
Christianiaområdet. Opgaverne består i at varetage statens ejer-
skab til bygninger og arealer på området og sikre udvikling,
implementering og overholdelse af aftaler mellem staten og
Fonden Fristaden Christiania med henblik på fortsat udvikling
af området.

Mio. kr. 
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 113,5 111,3 183,0 176,6 159,6 151,4 147,1

0. Generelle fællesomkostninger ............ 31,7 31,1 48,6 45,0 41,4 39,4 38,8
1. Landsplanlægning og tilsyn................. 35,1 34,3 54,6 49,3 44,7 42,7 41,9
2. Landdistriktsudvikling ......................... 12,0 11,7 25,9 24,8 21,4 20,7 20,3
3. Byggeri ................................................. 21,1 20,8 32,1 30,7 27,8 25,9 25,4
4. Bolig ..................................................... 12,1 11,9 19,5 24,6 22,3 20,8 18,8
5. Øvrige opgaver, herunder Christiania . 1,5 1,5 2,3 2,2 2,0 1,9 1,9
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 7,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 59,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 67,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 3,0 39,7 21,1 33,1 36,3 36,3 36,3
+ anskaffelser .............................................. - 11,5 - 14,8 13,1 13,1 13,1
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,5 -5,8 10,3 - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,1 11,9 10,3 11,6 13,1 13,1 13,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 3,3 33,5 21,1 36,3 36,3 36,3 36,3

Låneramme .................................................. - - 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 51,5 88,5 88,5 88,5 88,5

10. Almindelig virksomhed
Under kontoen afholdes udgifter og opkræves indtægter i forbindelse med Bolig- og Plan-

styrelsens almindelige virksomhed.
Under kontoen afholdes udgifter i forbindelse med kontrolaftale mellem Bolig- og Plansty-

relsen, § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen og § 24.61.01. Fiskeristyrelsen vedrørende kontrol af lo-
kale aktionsgrupper (LAG) under Landdistriktsprogrammet.

Bevillingen er forhøjet med 10,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, 10,7 mio. kr. i 2023 og 10,9
mio. kr. i 2024 (2021-pl) til videreførelse af Plandata.dk.

Der afsat en samlet ramme på 10,4 mio. kr. til nødvendig udvikling og tilretning af det ad-
ministrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse, BOSSINF. Overstiger ud-
gifterne 10,4 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2026 (2018-pl) til administration i forbindelse
med omdannelsen af de udsatte boligområder, herunder godkendelse af udviklingsplaner, ned-
rivninger, mv., hvoraf i alt 2,0 mio. kr. kan afsættes til ekstern bistand i forbindelse med en større
evaluering i 2025 og 2026, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at
forebygge og nedbryde parallelsamfund af maj 2018 og Aftale mellem den daværende VLAK-
regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden
2019-2026 af maj 2018.

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt (2019-pl) til og med 2026 til den statslige effektiviseringsenhed
på boligområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Sid-
dique (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket
indsats i 2020 af maj 2020. Fra 2022 finansieres beløbet af Landsbyggefonden.

Kontoen er forhøjet med 9,1 mio. kr. i 2022 og 6,6 mio. kr. i 2023 (2022-pl) til udvikling
af en huslejedatabase med et huslejeregister og huslejenævnsafgørelser, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om initiativer mod
kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger af januar 2020.

Kontoen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem (2022-pl) til tilsyn med almene
boligorganisationer.

Kontoen er forhøjet med 5,9 mio. kr., heraf 4,4 mio. kr. i lønsum årligt fra 2023-2027
(2022-pl). Bevillingen gives til administration af ordningerne for Lokale aktionsgrupper, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021.

http://Plandata.dk
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Kontoens indtægts- og udgiftsbevilling er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2023, 3,0 mio. kr.
2024, 1,9 mio. kr. i 2025 og 1,6 mio. kr. årligt i 2026-2027 (2022-pl) til administration af For-
nyelse af bymidter, Forsøgsordning med frie bymidter, Bedre mulighed for borgerdrevne daglig-
varebutikker og Midler til nedrivning og områdefornyelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om
Mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til administrationsudgifter
forbundet med satspuljeprojekter på bygge- og boligområdet. I forbindelse med forslag til fi-
nansloven for 2023 er midlerne flyttet fra § 13.51.12. Administrationsudgifter til satspuljepro-
jekter. 0,4 mio. kr. årligt vedrører satspuljeprojektet vedrørende hjemmeløsestrategien og 0,1
mio. kr. årligt vedrører satspuljeinitiativer vedrørende BUILDs indsats inden

Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i lønsum i 2023 til administration
af nye tilførte midler til lokale aktionsgrupper (LAG) som følge af udmøntning af Brexit-reserven,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne,
Alternativet og Kristendemokraterne om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren af de-
cember 2021.

Kontoens indtægts- og udgiftsbevilling er forhøjet med 2,4 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. i
lønsum i 2023, 2,3 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. i lønsum i 2024, 2,5 mio. kr., heraf 2,1 mio. kr. i
lønsum i 2025 og 2,4 mio. kr., heraf 2,1 mio. kr. i lønsum i 2026, der finansieres af fonden for
blandede byer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Kristendemokraterne om fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af
hjemløshed af november 2021.

Kontoens indtægts- og udgiftsbevilling er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i lønsum i perioden
2023-2025 til udarbejdelse af vejledninger om fælleskabsorienterede boligløsninger, der finansi-
eres af fonden for blandede byer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne om fonden for blandede byer - flere billige bo-
liger og en vej ud af hjemløshed af november 2021.

Kontoens indtægts- og udgiftsbevilling er forhøjet med 2,0 mio. kr. heraf 1,3 mio. kr. i
lønsum i 2023 til administration af landsbypuljens midler til nedrivning og istandsættelse af
dårlig vedligeholdte boliger i landdistrikterne.

20. Gebyrfinansieret opgaver mv. på byggeområdet
Bolig- og Planstyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drik-

kevand) og Byggeskadeforsikringsordningerne i henhold til byggeloven, jf. LBK nr. 1178 af 23.
september 2016 med senere ændringer, i regi af BEK nr. 1007 af 29. juni 2016 med senere æn-
dringer. Over- og underskud fra gebyrerne holdes adskilt. Der indregnes ikke kalkulatoriske po-
ster i gebyrfastsættelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Der kan på kontoen afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende indtægtsdækket

virksomhed.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

97. Andre tilskudsfinansieret aktiviteter
Der kan på kontoen afholdes udgifter og optages indtægter vedrørende tilskudsfinansierede

aktiviteter.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1178


§ 13.51.02. 53

13.51.02. Valgbusser (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 4,2 - - - - -
10. Ansøgningspulje til valgbusser

Udgift ................................................... - 4,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 4,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 - - - - -

10. Ansøgningspulje til valgbusser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.51.03. Kommunal borgerrådgivning (tekstanm. 105) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 13.51.02.

Valgbusser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel til § 13.11.01. Departementet og § 13.51.01. Bo-
lig- og Planstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 13.51.03.

Kommunal borgerrådgivning til afholdelse af udgifter i forbindelse med
administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som
lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-
bindelse hermed adgang til overførsel til § 13.11.01. Departementet og
§ 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 6,1 27,3 29,5 29,6 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,4 - - - - -
10. Ansøgningspulje til kommunal
 borgerrådgivning

Udgift ................................................... - 6,1 27,3 29,5 29,6 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 5,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 1,1 1,1 1,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 26,2 28,4 28,5 - -
Indtægt ................................................ - 0,4 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... - 0,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 23,9
I alt .................................................................................................................................. 23,9

10. Ansøgningspulje til kommunal borgerrådgivning
Der er afsat 35,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 (2021-pl) til kommunal borgerrådgivning, jf.

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om finansloven for 2021 af december 2020. Formålet med puljen er, at kommunerne kan ansætte
en borgerrådgiver, som kan rådgive og vejlede borgere i kontakten med kommunen med henblik
på at styrke borgernes relation til kommunen, herunder øge borgernes retssikkerhed.

Midlerne er afsat til en ansøgningspulje for kommunerne, der udmøntes én gang i 2021 med
hele bevillingen fra 2021-2024. Der gives betinget tilsagn for udmøntningen af bevillingen med
forbehold for Folketingets vedtagelse af fremtidige bevillingslove med den forudsatte bevilling.
Yderligere kriterier for udmøntning af puljen kan fastsættes af Indenrigs- og Boligministeriet in-
den for puljens formål.

Kontoen er reduceret med 7,6 mio. kr. i 2023 og 7,5 mio. kr. i 2024 (2022-pl). Dette skyldes,
at der ikke forventes fuldt afløb for de afsatte midler i puljen.



§ 13.52. 55

13.52. Christiania

13.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 1) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 5,2 2,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Udgifter til udvikling og opret-

ning af Christianiaområdet
Udgift ................................................... 5,2 2,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,2 2,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 61,0
I alt .................................................................................................................................. 61,0
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet
Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og

arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af
Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012. Ved akt. 57 af 14. januar 2016 blev fristen for mod-
regning i første aftalte købsrate forlænget. I 2017 blev fristen for modregning i anden købsrate
forlænget til 30. juni 2019 og tredje købsrate forlænget til 30. juni 2021, jf. orienterende brev af
30. marts 2017.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra
salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg
forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende
finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt
med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der for-
bliver i statens eje, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfaldt i 2018, hvorfor
de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt ultimo 2021. 

Derudover anvendes bevillingen til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks
Bastioner.

Regel der fraviges el-
ler suppleres Beskrivelse

BV 2.8.2 Udgiftsbevillingen kan på tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter
ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over
årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni
2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske
beløb.



56 § 13.52.03.

13.52.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... - -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
Indtægt ......................................................... - 6,1 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3
Udgift ........................................................... - 1,5 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9
Årets resultat ............................................... - 3,2 -  - - - -
10. Lejeindtægter for Christiania

Udgift .................................................... - 1,5 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9
Indtægt .................................................. - 6,1 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3

3. Hovedformål og lovgrundlag
Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, herunder fra Fon-

den Fristaden Christiania samt øvrige forpagtnings- og lejeaftaler på Christianiaområdet. Herud-
over omfatter bevillingen administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christiania-
området samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen, CVR-nr. 42125741.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. - 6,1 6,1  6,3 6,3 6,3 6,3
6. Øvrige indtægter .................................... - 6,1 6,1  6,3 6,3 6,3 6,3

10. Lejeindtægter for Christiania
Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selv-

byggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Herudover forpagtes og udlejes også
statsbygninger til andre brugere. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administra-
tion, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgift i alt .................................................... 4,6 4,6 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9

1. Christianiaområdet ............................... 4,6 4,4 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9



§ 13.7. 57

Indsatser vedrørende landdistrikter

13.71. Indsatser vedrørende landdistrikter
Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte til aktiviteter til fremme af udviklingen i landdi-

strikterne. Aktiviteterne omhandler således tilrettelæggelse og administration af dele af politikken
for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne, for så vidt angår de lo-
kale aktionsgrupper, jf. LBK nr. 114 af 6. februar 2020 om Landdistriktsfonden og dele af poli-
tikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren, for så
vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden.
Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små
øsamfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det
fysiske miljø i landdistrikter.

13.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet
(tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne,
jf. lov nr. 114 af 6. februar 2020 om Landdistriktsfonden. Støtteordningerne og den indbudget-
terede EU-medfinansiering er baseret på Den danske strategiske CAP-plan af 2023-2027 for pe-
rioden 1. januar 2023 til 31. december 2027 af 7. januar 2022.

I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne om grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021 er der afsat 93,0 mio.
kr. årligt til indsatsen via de lokale aktionsgrupper. Aftalen implementerer EU's nye landbrugs-
politik frem til og med 2027. Dette sker dels via Landdistriktsprogrammet for 2022 dels gennem
CAP-planen for 2023-2027.

Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstalt-
ningerne i Landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstalt-
ningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-ind-
tægter vedrørende disse projekter.

Kontoen administreres af § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Landdistrikts-
programmet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kom-
missionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af pro-
grammet, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.2.8 Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annulle-
rede tilsagn og tilbagebetalte tilskud til anvendelse i senere finansår.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan anvises a conto, dog højst til tre måneders forbrug.
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer

til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det bud-
getterede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen
med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn
om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via
andre offentlige midler.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212781
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186161
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212781
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 80,5 91,7 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
Indtægtsbevilling ......................................... 80,9 91,9 93,0 74,4 74,4 74,4 74,4
10. Støtte til udvikling af landdi-

strikterne under Landdistrikts-
 programmet

Udgift ................................................... 80,5 91,7 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 80,3 91,7 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
Indtægt ................................................ 80,9 91,9 93,0 74,4 74,4 74,4 74,4
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 0,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 80,8 91,8 93,0 74,4 74,4 74,4 74,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,0
I alt .................................................................................................................................. 16,0

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet
Der er budgetteret 93,0 mio. kr. i 2023 til indsatsen via de lokale aktionsgrupper, heraf gives

20 pct. i tilskud til drift af lokale aktionsgrupper. Tilskuddet til driften og projekter er politisk
bestemt til at være 80 pct. EU-finansieret.

På kontoen kan der i henhold til Forslag til Lov om administration om den fælles land-
brugspolitik mv. (CAP-Lov) og Den Danske Strategiske CAP-plan i 2023 ydes tilsagn om tilskud
til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper via LEADER-metoden. Projekterne
vedrører erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter.

Tilsagn om tilskud til projekter i landdistrikter, der har til formål at fremme job- og vækst-
skabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
2) Erhvervssamarbejde.
3) Bæredygtig udvikling og grøn omstilling.
Tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at forbedre rammevilkårene i landdistrik-

terne, kan ydes inden for følgende temaer:
1) Basale servicefaciliteter.
2) Fornyelse i landsbyer.
3) Kultur- og foreningslivet.
4) Bæredygtig udvikling og grøn omstilling
Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennem-

førelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatorer og samar-
bejde mellem aktionsgrupper.

BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter som følge af udmøntningen af Brexit-reserven. Me-
rindtægterne udgøres af indtægtsførte tilskud fra § 24.65.50.19. Lo-
kale aktionsgrupper.



§ 13.71.01.10. 59

I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra
EU.

Oversigt over bevillinger til tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Regnskabstallet for (2018-2022) omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 13.71.01.10. Støtte til udvikling af land-
distrikterne under Landdistriktsprogrammet på 16,0 mio. kr., som vil kunne anvendes i 2022 eller følgende år til øget
tilsagnsgivning ud over årets bevilling. Antal tilsagnsmodtagere angiver antallet af tilsagn af projekter i ørets løb, og til-
sagn pr. modtager angiver det gennemsnitlige tilsagnsbeløb til projekter. I 2022 og 2023 er der mulighed for at søge støtte
fra Brexit-reserven under LAG-ordningen. Denne støtte afgrænses til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af Brexit
på virksomheder og lokalsamfund. Beløb vedrørende støtte fra Brexit-reserven er ikke indarbejdet i tabellen ovenfor. 

13.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-
met (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og
akvakultursektoren, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden. Støtteordningerne
og den indbudgetterede EU-medfinansiering er baseret på Det Danske Hav- og Fiskeriudvik-
lingsprogram for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020 af 18. august 2015. Programmet
skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter og innovation, der
kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan understøtte fiskeri-
mæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv.

Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering
af økonomien og investeringer i små virksomheder og mikrovirksomheder samt samarbejde.
Desuden skal indsatsen bidrage til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemfø-
relse af lokale strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatorer og
samarbejde mellem aktionsgrupper.

Kontoen administreres af § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen.

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2020 ........................................................................ 93,0 0,0 93,0
2021 ........................................................................ 93,0 0,0 93,0
2022 ........................................................................ 93,0 0,0 93,0
2023 ........................................................................ 93,0 18,6 74,4
2024 ........................................................................ 93,0 18,6 74,4
2025 ........................................................................ 93,0 18,6 74,4
2026 ........................................................................ 93,0 18,6 74,4

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tilsagn i alt (mio. kr.)................................ 64,4 64,5 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
Antal tilsagnsmodtagere ............................. 319 171 499 350 350 350 350 350 350
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)................ 195 190 207 207 207 207 207 207 207
Indeks .......................................................... 100,0 100,2 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudvik-
lingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til
EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse
af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.

BV 2.2.8 Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annulle-
rede tilsagn og tilbagebetalte tilskud til anvendelse i senere finansår.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186161
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 16,5 15,2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Indtægtsbevilling ......................................... 7,5 -0,5 - - 8,0 8,0 8,0
10. Støtte til udvikling af landdi-

strikterne under Fiskeriudvik-
 lingsprogrammet

Udgift ................................................... 16,5 15,2 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 16,5 -0,8 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 16,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 7,5 -0,5 - - 8,0 8,0 8,0
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,5 -0,5 - - 8,0 8,0 8,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 21,0
I alt .................................................................................................................................. 21,0

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet
På kontoen er der afsat 16,0 mio. kr. i 2023, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet for
perioden 2021-2023 af marts 2021.

Der er mulighed for, at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med
national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på kontoen.

Finansieringen af aktiviteterne i 2021-2023 er nationale. Bevillingen for 2024-2026 er teknisk
budgetteret, da ny programudmøntning endnu ikke er udmeldt. Det forudsættes, at finansieringen
sker fra EU med 8,0 mio. kr. (50 pct.) og national finansiering på 8,0 mio. kr. (50 pct.).

På kontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af 10 lokale ak-
tionsgrupper i fiskeriområder, herunder 7 integrerede aktionsgrupper for landdistrikter og fiske-
riområder.

Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder, der har til formål at fremme job- og
vækstskabende erhvervsudvikling, kan ydes inden for følgende temaer:

1) Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder.
 2) Erhvervssamarbejde.
 3) Innovation.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan anvises a conto, dog højst til tre måneders forbrug.
BV 2.10.2 Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer

til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med
beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om
tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre
offentlige midler.
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Tilsagn om tilskud til projekter i fiskeriområder kan endvidere ydes til fremme af diversifi-
ceringen af den maritime økonomi.

Desuden kan der ydes tilskud til foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennem-
førelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper, ansættelse af koordinatorer og samar-
bejde mellem aktionsgrupper.

Oversigt over bevillinger til tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Tilsagnstallene for 2017-2021 omfatter årets tilsagnsramme uden fradrag for annullerede tilsagn, hvoraf
20 pct. går til drift af FLAG, mens de resterende midler uddeles til projekter. I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet
forbrug af videreførte beløb under § 13.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-
met. Antal tilsagnsmodtagere angiver antallet af tilsagn til projekter i årets løb og tilsagn pr. modtager angiver det gen-
nemsnitlige tilsagnsbeløb til projekter.

13.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 103) (Reserva-
tionsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og til ud-
valgte aktører.

Kontoen administreres af § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Mio. kr. Tilsagnsgivning

I alt heraf national andel heraf EU-andel

2018 ................................................ 17,2 9,2 8,0
2019 ................................................ 17,2 9,1 8,1
2020 ................................................ 17,2 9,1 8,1
2021 ................................................ 16,0 16,0 0,0
2022 ................................................ 16,0 16,0 0,0
2023 ................................................ 16,0 16,0 0,0
2024 ................................................ 16,0 8,0 8,0
2025 ................................................ 16,0 8,0 8,0
2026 ................................................ 16,0 8,0 8,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tilsagn i alt (mio. kr.)................................ 17,2 17,2 17,2 16,0 16,0 16,0  16,0 16,0 16,0
Antal tilsagnsmodtagere ............................. 65 61 55 51 51 51 51 51 51
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)................ 252 296 340 250 250 250 250 250 250
Indeks .......................................................... 106,8 106,8 106,8 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.8 Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede
tilsagn og tilbagebetalte tilskud til anvendelse i senere finansår.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.2 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af

udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks.
bidrag fra private eller fonde.

BV 2.10.2 Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende
til ydelser på udlån mv. administreret af Udbetaling Danmark.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 26,0 52,9 40,3 42,5 42,5 25,9 25,9
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i

landdistrikterne og de små
 øsamfund

Udgift ................................................... 24,5 51,4 32,7 34,5 34,5 24,2 24,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 22,9 49,5 32,7 34,5 34,5 24,2 24,2
54. Statslige udlån, tilgang ................. 1,6 1,9 - - - - -

30. Støtte til ø-sekretariatet
Udgift ................................................... 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,5 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7

40. Pulje til etablering og udvikling
af borgerdrevne dagligvarebutik-

 ker
Udgift ................................................... - - 6,0 6,3 6,3 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 5,8 6,1 6,1 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,3
I alt .................................................................................................................................. 12,3

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund
Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, som skal fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling,

service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.
Der ydes tilskud til forsknings- og informationsprojekter, herunder publikationer mv., som

belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdi-
strikterne.

Der ydes tilskud til Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet (SDU),
Landdistrikternes Fællesråd (herunder Videncenter for Landdistrikter) og Food Organisation of
Denmark (FOOD) i henhold til årlige resultatkontrakter med Bolig- og Planstyrelsen.

Endelig ydes der støtte til projekter, der har betydning for sikring af levevilkårene i de små
øsamfund, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund, § 4. Østøtten kan ydes
som tilskud eller som lån.

Bevillingen er forhøjet med 9,6 mio. kr. årligt fra 2021-2024 mhp. at kompensere de lokal-
samfund, som har mange vindmøller i nærområdet, jf. Klimaaftale mellem regeringen, Venstre,

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 13.71.03.40.
Pulje til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne,
aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel
til § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13139
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Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Liberal Alliance og Alternativet for energi og industri mv. af 22. juni 2020.

30. Støtte til ø-sekretariatet
Der ydes tilskud til drift af sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. § 4

i LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om støtte til de små øsamfund.

40. Pulje til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker
På kontoen er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 (2022-pl) til medfinansiering af eta-

blering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om
Mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021.

Bevillingen har til formål at igangsætte initiativer, der kan være med til at understøtte stærke
lokalsamfund i små byer, på småøerne og i landdistrikter. Der kan f.eks. ydes tilskud til udar-
bejdelse af virksomhedsplan, indkøb af inventar, ombygning, overtagelse af butikslokaler samt
initiativer til understøttelse af butikkens funktion som omdrejningspunkt for et lokalt, socialt
fællesskab.

13.71.77. Lån og garantier vedr. landdistrikter mv.
Staten yder en række lån i landdistrikter og på de små øer.
På kontoen indbudgetteres udgifter på nye lån og indtægter som følge af afdrag på lån. Lån

og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Budgetteringen er behæftet med stor usik-
kerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkon-
toen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Afdrag og indfrielser på lån i

landdistrikter og på de små
øsamfund, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Afdrag og indfrielser på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Udbetaling Dan-
mark

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og på de små øer. På kontoen registreres nye lån
og afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13139
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13.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.
Staten har ydet en række lån i landdistrikter og på de små øer.
På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb). Lån admini-

streres af Udbetaling Danmark.
Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkon-

toen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Afskrivning af uerholdelige be-

løb, lån i landdistrikter og små
øsamfund, Statens Administra-

 tion
Udgift ................................................... 0,4 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,4 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Admi-
nistration

Bevillingen vedrører tab på udlån i landdistrikter og på de små øer.
På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige be-

løb). Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle kon-
junkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er
ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.
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Boliger, byfornyelse og byggeri

13.81. Alment boligbyggeri
Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene fa-

milieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning
til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale ak-
tiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger
Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og be-

boerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden den 1. januar
1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet
dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der
ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien, fra 1. juli 2018 som en kommunal regaranti overfor
staten, jf. nedenfor.

Med virkning fra den 1. januar 1999 blev der gennemført en mere fleksibel finansiering af
det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån blev erstattet af en
løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbeta-
lingen blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til
anskaffelsessummen.

I perioden fra 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning
og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I
2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra 2015 til
2016 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede lån. I 2017 skete finansieringen med 30-
årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år og i 1. halvår 2018 med rentetilpasning hvert
år.

Med virkning fra den 7. april 2008  blev der indført adgang til at finansiere almene boliger
og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr.
219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., LBK nr. 897 af 17. august 2011
om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LBK nr. 1261 af 15.
november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012 . Som led heri
ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kom-
munal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før
65 pct. af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter også kan yde lån til
finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2018 finansieres nybyggeri af almene boliger med statslig støtte og
renoveringer støttet af Landsbyggefonden med 30-årige realkreditlån med en statsgaranti på 100
pct. og med rentetilpasning hvert 10 år, jf. lov nr. 733 af 8. juni 2018 om ændring af lov om al-
mene boliger mv. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede
obligationer). Ved omlægning af eksisterende lån til finansiering af alment byggeri med statslig
støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden sker der en omlægning til realkreditlån
med statslig garanti på 100 pct. Ved optagelse af nye lån og ved omlægning af eksisterende lån
ændres de nugældende kommunale og regionale garantier, der er stillet overfor kreditinstitutterne,
til regarantier overfor staten.

Fra den 1. januar 2004  er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen
for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger
samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra den 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret
fra 3,4 pct. til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene
boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010
og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LBK nr. 1082 af 14. november 2012
(Finansieringsreform for alment nybyggeri). Samtidig blev den løbende regulering af beboerbe-

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/219
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talingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens reguleringen sker med
75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og bebo-
erbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyg-
gerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 pct. til 7 pct. af anskaf-
felsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endeligt blev maksimumsbe-
løbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks
større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbe-
løbet som følge af skærpede energikrav.

Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 pct. til 10 pct. i perioden 1. juli 2012
til og med 2018. I Aftale mellem regering og KL om kommunernes økonomi for 2019 indgår,
at nedsættelsen til 10 pct. for ungdoms- og ældreboliger forlænges til 2019 og 2020, jf. lov nr.
1567 af 18. december 2018 om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger.

I den differentierede grundkapitalmodel udgør de kommunale grundkapitalindskud for fami-
lieboliger i 2019 og 2020 8 pct. for en gennemsnitlig boligstørrelse på op til 90 m2, 10 pct. for
en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m2 op til og med 105 m2 og 12 pct. for en gennemsnitlig
boligstørrelse på 105 m2 og derudover.
 Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Siddi-
gue (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket
indsats i 2020 af maj 2020 er den differentierede kommunale grundkapital forlænget til at gælde
frem til og med 2026, jf. lov nr. 2077 af december 2020 om ændring af lov om almene boliger
m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger.

Med virkning fra 1. august 2020 er fastsættelsen af maksimumsbeløbet ændret, således at
energitillægget integreres i maksimumsbeløbet. Derudover vil maksimumsbeløbet for familiebo-
liger og ungdomsboliger fremover bestå af summen af et beløb per bolig og et beløb per kva-
dratmeter boligareal.

Med virkning fra den 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære
ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen af lånet sker ved
78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling ud-
gør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af
lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger
mv., jf. LBK nr. 884 10. august 2011.

I henhold til lov nr. 888 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene
boliger og lov om kommunernes styrelse (Etablering af fonden for blandede byer og anvendelse
af fondens midler og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v.) af 21. juni 2022, er der oprettet en
fond for blandede byer som udmøntning af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne om etableringen af fonden for blandede
byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed af november 2021. Fondens midler dis-
poneres til støtte til etablering af almene boliger mv. Fonden for blandede byer tilføres 10 mia.
kr. fra Nybyggerifonden, hvoraf 5 mia. kr. udmøntes på kontoen i perioden 2022-2031. Der eta-
bleres flere almene boliger på småøer og i ø-kommuner og Regionskommune Bornholm, der
etableres særligt billige boliger og gives tilskud til nedsættelse af huslejen for personer med lav
indkomst og risiko for at komme i hjemløshed, almene boliger i områder, hvor grundpriser gør
det umuligt at etablere almene boliger, nye almene boliger i tidligere erhvervsejendomme og
omdannelse af ustøttet udlejningsbyggeri til alment byggeri. Derudover gives tilskud til forsøg
analyser mv. i den almene sektor.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på
www.bpst.dk.

I nedenstående skema fremgår en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden den
1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206074
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2077
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/730
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/884
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/888
http://www.bpst.dk
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Bemærkninger: 
1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den
helårligt af anskaffelsessummen.
2 ) Heraf statsligt tilskud, som fast udgør 7,5 pct. for en bolig på 40 m2. Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Den finansielle administration af ordninger i henhold til almenboligloven m.fl. er fra den 1.
oktober 2016 varetaget af Udbetaling Danmark, der som hovedregel udbetaler den samlede of-
fentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos
kommunerne.

Siden den 1 januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt
til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra den 1. januar 1996)
at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper
Ud over støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering

af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger). Støtten gives som etableringsstøtte

Finansiering (i pct. af anskaffelsessum) Ydelse
Real-

Kreditlån
Kommunal

grundkapital
Bygherre-
indskud

Beboer-
indskud

Beboer-
betalings-

(pct.) 1

Kommunal an-
del af ydelses-

støtte (pct.)

Tilsagn 1994 - 1996:
Almennyttige og ældreboliger ....... 91 7 0 2 1,978 20
Ungdomsboliger ............................. 93 7 0 0 1,290 20
Tilsagn 1997:
Almene boliger............................... 91 7 0 2 1,978 20
Tilsagn 1998:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 2,143 0
Tilsagn 1999:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 3,6 0
Tilsagn 2000 - 14.6.2001:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 3,4 0
Tilsagn 15.6.2001 - 2006:
Almene boliger............................... 91 7 0 2 3,4 0
Ældreboliger (særlige vilkår) ......... 91 0-7 0-7 2 3,4 0
Tilsagn 2007:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 3,4 0
Tilsagn 2008-30.6.2009:
Almene boliger, ekskl. plejeboliger 84 14 0 2 3,4 0
Plejeboliger ..................................... 91 7 0 2 3,4 0
Tilsagn 1.7.2009-2010:
Almene boliger............................... 91 7 0 2 2,8 0
Tilsagn 2011-30.6.2012:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 2,8 0
Tilsagn 1.7.2012-2018:
Almene boliger............................... 88 10 0 2 2,8 0
Tilsagn 1.7.2016 - 2017:
Små familieboliger med særligt
statsligt tilskud................................ 88 102) 0 2 2,8 0
Tilsagn 2019 - 2026:
Almene familieboliger: 
op til 90 m2 .................................... 90 8 0 2 2,8 2,8
Tilsagn 2019 - 2026:
Almene familieboliger: 
90 m2 - 105 m2............................... 88 10 0 2 2,8 0
Tilsagn 2019 - 2026:
Almene familieboliger: 
105 m2 og større............................. 86 12 12 12 2,8 0
Tilsagn 2019 - 2026:
Almene ungdomsboliger og ældre-
boliger ............................................. 88 10 0 2 2,8 0
Tilsagn fra 1.7.2010:
Universitetsnære ungdomsboliger 78 0 20 2 2,8 0
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til boligerne og tilskud til sociale støttefunktioner. Til almene boliger på småøer og fire ø-kom-
muner ydes i perioden 2021-2026 støtte til nedsættelse af husleje og tilskud til etablering af nye
almene boliger.

Øvrige støttede aktiviteter
Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker gennem Boligsocialt Udvik-

lingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden.

Lån og garantier
Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration og myndighedsopgaver til ord-

ninger vedrørende lån og garantier, herunder afskrivning af tab, der er givet og gives til alment
boligbyggeri.

Budgetteringspraksis
Bolig- og Planstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten på-

tager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn
indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, ek-
sempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på bag-
grund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages
en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudbetalinger til tilsagnstidspunktet, hvor
støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: § 13.81.01. Ydelsesstøtte til almene bo-
liger, § 13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, § 13.81.05. Finansiering af alment
nybyggeri, § 13.81.20. Støtte til almene boliger på øer, § 13.81.52. Støtte til startboliger til unge,
§ 13.81.54. Støtte til boliger til unge. § 13.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger
til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 3,75 pct. p.a.
Opskrivning af ydelsesstøtten og tilskud i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme

diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonte-
ringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

13.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere ændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældre-
boliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580
af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med
fonde.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-
værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.84.01. Hensættelse vedrørende
ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage intern statslig overførsel årligt på 4,6 mio.

kr. til § 13.51.01.10. Bolig- og Planstyrelsen, almindelig virksomhed
og 5,8 mio. kr. til § 13.81.08.20. Administrationsudgifter i forbindelse
med administration mv. fra § 13.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene bo-
liger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark.

http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163398
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -36,2 -591,9 -1.005,6 -45,1 -57,5 -110,7 -123,9
Indtægtsbevilling ......................................... - 12,3 -20,2 -8,2 -8,2 -8,2 -8,2
45. Ydelsesstøtte til almene boliger,

tilsagn efter 1.juli 2009, Udbeta-
 ling Danmark

Udgift ................................................... -36,2 -653,3 -990,7 -51,9 -64,3 -117,5 -130,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,8 9,9 10,0 10,4 10,4 10,4 10,4
45. Tilskud til erhverv ........................ -46,0 -663,2 -1.000,7 -62,3 -74,7 -127,9 -141,1

50. Ydelsesstøtte til renovering af
ungdomsboliger mv., Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - 61,4 16,4 27,1 27,1 27,1 27,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - 61,4 16,4 27,1 27,1 27,1 27,1
Indtægt ................................................ - 12,3 3,3 5,4 5,4 5,4 5,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... - 12,3 3,3 5,4 5,4 5,4 5,4

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære
 ungdomsboliger, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - -31,3 -20,3 -20,3 -20,3 -20,3
45. Tilskud til erhverv ........................ - - -31,3 -20,3 -20,3 -20,3 -20,3
Indtægt ................................................ - - -23,5 -13,6 -13,6 -13,6 -13,6
21. Andre driftsindtægter .................... - - -23,5 -13,6 -13,6 -13,6 -13,6

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb i perioden 2017-2021 vedrører tilsagn, der er givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede
udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 13.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark. Beløb fra og med 2022 vedrører tilsagn der forventes af-
givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med statsgaranterede realkreditlån af den type, som Bolig- og Plansty-
relsen har fastsat.

I 2019 og 2020 finansierer realkreditlånet 88 pct. af anskaffelsessummen for ældre- og ung-
domsboliger, og for familieboliger udgør realkreditlånet 90 pct., 88 pct. eller 86 pct. afhængig
af, om den gennemsnitlige boligstørrelse i et byggeprojekt ligger under 90 m2, mellem 90 og 105
m2 eller på 105 m2 og derudover, jf. bemærkningerne til § 13.81. Alment boligbyggeri.

BV 2.12.2 Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og min-
dreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang 
(2023-pl, mia. kr.)............................... 19,8 8,2 10,0 9,3 7,1 10,0 6,7 7,6 12,7 13,6
Tilbagediskonterede udgifter
(2023-pl, mio. kr.) .............................. 1.991 709 458 -51 -723 -1.023 -62 -75 -128 -141

http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Sid-
dique (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket
indsats i 2020 af maj 2020 er den differentierede kommunale grundkapital forlænget til at gælde
frem til og med 2026. Den anførte finansiering fortsættes i konsekvens heraf frem til og med
2026.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det
lokale aktivitetsniveau. Derudover er der indarbejdet den forventede effekt af initiativerne, der
finansieres af fonden for blandede byer jf. lov nr. 888 om ændring af lov om almene boliger m.v.,
lov om leje af almene boliger og lov om kommunernes styrelse (Etablering af fonden for blandede
byer og anvendelse af fondens midler og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v.) af 21. juni 2022.

Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2022 angiver de tilsagn, som forventes givet i disse år.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb i perioden 2017-2021 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede
udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 13.84.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
renovering af ungdomsboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark. Beløb fra og med 2022 vedrører tilsagn,
der forventes afgivet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra den
1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydel-
sesstøtten.

Renoveringen af boligerne finansieres 100 pct. med realkreditlån uden statsgaranti af den
type, som Bolig- og Planstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det
lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af

ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LBK nr.
1877 af 27. september 2021 (Almenboligloven) med senere ændringer.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Familieboliger ........................................... 7.833 2.566
Familieboliger op til 90 m2 ..................... 1.501 2.241 1.684 2.000 1.200 1.300 2.100 2.200
Familieboliger 90 m2 -105 m2 ................. 1.145 778 816 800 950 1.050 1.750 1.850
Familieboliger 105 m2 og større .............. 40 33 26 50 50 100 200 250
Ungdomsboliger ........................................ 1.785 1.521 1.350 925 380 1.250 900 750 1.250 1.400
Ældreboliger .............................................. 986 590 1.062 737 594 1.150 400 650 1.100 1.200

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang 
(2023-pl, mia. kr.)............................... 56,8 - 266,0 - 204,6 51,1 50,0 50,0 50,0 50,0
Tilbagediskonterede udgifter
(2023-pl, mio. kr.) .............................. 5,2 - 113,8 - 66,9 16,8 27,1 27,1 27,1 27,1

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/888
http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forsk-

ningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 1877 af 27.
september 2021 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb fra og med 2022 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år. Der er ikke afgivet tilsagn på
denne konto før 2022.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med
tilsagn fra den 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2022-2026.

Boligerne finansieres med statsgaranterede realkreditlån af den type, som Bolig- og Plansty-
relsen har fastsat og indenfor en lånegrænse på 78 pct. af anskaffelsessummen.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det
lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universi-
tetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2022-2026. Der er ikke givet tilsagn på denne
konto før 2022.

13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere ændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ung-
domsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger,
jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter
og samarbejde med fonde og Almenboligloven med senere ændringer.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-
værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.84.02. Hensættelse vedrørende
ungdomsboligbidrag til almene boliger.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang 
(2023-pl, mia. kr.)............................... - - - - - 171,1 182,7 182,7 182,7 182,7
Tilbagediskonterede udgifter
(2023-pl, mio. kr.) .............................. - - - - - -31,3 -18,1 -18,1 -18,1 -18,1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal boliger pr. tilsagnsomfang. Univer-
sitetsnære ungdomsboliger ................. - - - - - 145 145 145 145 145

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.12.2 Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og min-

dreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163398
http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163398
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 161,2 71,3 260,0 197,9 169,5 264,2 292,6
Indtægtsbevilling ......................................... 32,3 14,3 68,2 64,6 57,5 81,2 88,3
10. Ungdomsboligbidrag til almene

boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 161,2 71,3 233,0 170,4 142,0 236,7 265,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 161,2 71,3 233,0 170,4 142,0 236,7 265,1
Indtægt ................................................ 32,3 14,3 46,6 42,6 35,5 59,2 66,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 32,3 14,3 46,6 42,6 35,5 59,2 66,3

15. Ungdomsboligbidrag til univer-
sitetsnære ungdomsboliger, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - - 27,0 27,5 27,5 27,5 27,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 27,0 27,5 27,5 27,5 27,5
Indtægt ................................................ - - 21,6 22,0 22,0 22,0 22,0
21. Andre driftsindtægter .................... - - 5,4 16,5 16,5 16,5 16,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... - - 16,2 5,5 5,5 5,5 5,5

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb 2017-2021 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter
vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 13.84.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til
almene boliger. Beløb fra og med 2022 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

Med virkning fra den 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdoms-
boligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddan-
nelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-
domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-
taget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2023 forudsættes at udgøre 194 kr. pr. m2.
Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,

og kommunerne betaler 20 pct.
Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.

Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-
gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tilbagediskonterede udgifter
(2023-pl, mio. kr.) .............................. 365,8 281,8 256,4 178,9 77,7 238,1 170,4 142,0 236,7 265,1

http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2022 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af

ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forsk-

ningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb fra og med 2022 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år. Der er ikke afgivet tilsagn på
denne konto før 2022.

Med virkning fra den 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsbo-
ligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge
under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-
domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-
taget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2023 forudsættes at udgøre 194 kr. pr. m2.
Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,

og kommunerne betaler 20 pct.
Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.

Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-
gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universi-
tetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2022-2026. Der er ikke afgivet tilsagn på denne
konto før 2022.

Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af

ungdomsboligbidraget.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal boliger pr. tilsagnsårgang.
Ungdomsboliger ........................................ 1.785 1.521 1.350 925 380 1.250 900 750 1.250 1.400

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tilbagediskonterede udgifter
(2023-pl, mio. kr.) .............................. - - - - - 27,5 26,9 26,9 26,9 26,9

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal boliger pr. tilsagnsårgang.
Universitetsnære ungdomsboliger ............ - - - - - 145 145 145 145 145

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163398
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13.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
 (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-
ligloven) med senere ændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar til-
knytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.84.03.
Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 29,5 25,6 46,0 16,0 26,0 44,0 48,0
10. Tilskud til indretning af service-

arealer i tilknytning til ældrebo-
liger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 29,5 25,6 46,0 16,0 26,0 44,0 48,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 29,5 25,6 46,0 16,0 26,0 44,0 48,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Dan-
mark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-
ligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For 2017-2021 vedrører beløb og antal af de afgivne tilsagn. Fra og med 2022 vedrører beløb og antal
forventet aktivitetsniveau

Med virkning fra den 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der
ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som ek-
sisterende ældreboliger.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra den 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr.
boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre
60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen
er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes
beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang 986 590 1.062 737 618 1.150 400 650 1.100 1.200
Udgifter (mio. kr.) .............................. 39,5 23,6 46,7 29,5 25,6 46,0 16,0 26,0 44,0 48,0

http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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13.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene

boliger og servicearealer.
Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr.

1877 af 27. september 2021 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 22,0 16,1 21,7 16,7 15,0 17,0 22,5
10. Administrationsgebyr, Udbeta-
 ling Danmark

Indtægt ................................................ 22,0 16,1 21,7 16,7 15,0 17,0 22,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 22,0 16,1 21,7 16,7 15,0 17,0 22,5

10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark
Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger

udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum eksklusive gebyr. Ge-
byret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Af gebyret finansieres merudgifter på årligt 1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2031 til Udbe-
taling Danmarks finansielle administration i forbindelse med boliginitiativer, som finansieres af
fonden for blandede byer, jf. lov nr. 888 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje
af almene boliger og lov om kommunernes styrelse (Etablering af fonden for blandede byer og
anvendelse af fondens midler og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v.) af 21. juni 2022 og jf. §
13.81.08.20. Administrationsudgifter.

Gebyroversigt:

Aktivitetsoversigt

13.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere ændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017
med senere ændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydel-
sesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra og med 2002.

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 med senere
ændringer, oppebærer staten indtægter ved salg af almene familieboliger.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen
foretages på § 13.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Gebyr- eller
Afgiftsordning

Sats (promille af an-
skaffelsen)

Provenu
(1.000 kr.)

Administrationsgebyr, almene boliger ........ 2 16.700

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang.
(mia. kr.) ................................................... 11,0 8,5 10,1 8,3 7,5 8,5 11,3
Indtægter (mio. kr.)................................... 22,0 16,1 21,7 16,7 15,0 17,0 22,5

http://retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 326,3 219,0 255,2 345,4 369,5 431,6 454,1
10. Indtægter fra Landsbyggefonden,
 Udbetaling Danmark

Indtægt ................................................ 160,9 1,9 3,4 74,0 81,6 128,5 136,6
21. Andre driftsindtægter .................... - 1,9 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 160,9 - 3,4 74,0 81,6 128,5 136,6

20. Provenu fra salg af almene boli-
ger, Udbetaling Danmark
Indtægt ................................................ - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

30. Differensrente vedrørende reno-
veringslån støttet af Landsbyg-
gefonden, Udbetaling Danmark
Indtægt ................................................ 165,4 217,1 250,8 270,4 286,9 302,1 316,5
25. Finansielle indtægter .................... 165,4 217,1 250,8 270,4 286,9 302,1 316,5

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark
På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment

byggeri.
Der er indgået Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at fore-
bygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske foran-
dringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018, hvori er aftalt, at
Landsbyggefondens hidtidige medfinansiering af det almene byggeri og friplejeboliger på 25 pct.
af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2023-2026, udgør bidraget 25 pct. af
den samlede ydelsesstøtte, jf. § 13.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli
2009, Udbetaling Danmark, dog beregnet på baggrund af renteforudsætningerne for tilsvarende
lån uden statsgaranti, og § 13.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009,
Udbetaling Danmark.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark
På kontoen oppebæres en indtægt som følge af salg af almene boliger.

30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden, Udbetaling
Danmark

Som følge af, at finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden fra og med
2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., skal Landsbyggefonden betale en
differensrente, som udgør renteforskellen mellem et realkreditlån med og uden statsgaranti på 100
pct.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.2 Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og
mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevil-
ling.
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13.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almen-

boligloven) med senere ændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober
2017 med senere ændringer, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens
likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens
indtægter.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 291,8 187,8 104,1 173,4 116,6 358,6 507,2
Indtægtsbevilling ......................................... 291,8 187,8 104,1 173,4 116,6 358,6 507,2
10. Statslån, Udbetaling Danmark

Udgift ................................................... 291,8 187,8 104,1 85,2 14,4 210,8 326,6
54. Statslige udlån, tilgang ................. 291,8 187,8 104,1 85,2 14,4 - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... - - - - - 210,8 326,6
Indtægt ................................................ 291,8 187,8 104,1 85,2 14,4 210,8 326,6
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,0 - - - - 210,8 326,6
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 291,8 187,8 104,1 85,2 14,4 - -

15. Finansiering af forrentning af
statslån, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - 44,1 51,1 73,9 90,3
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - 44,1 51,1 73,9 90,3
Indtægt ................................................ - - - 44,1 51,1 73,9 90,3
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... - - - 44,1 51,1 73,9 90,3

20. Renter af statslån, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - 44,1 51,1 73,9 90,3
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 44,1 51,1 73,9 90,3
Indtægt ................................................ - - - 44,1 51,1 73,9 90,3
25. Finansielle indtægter .................... - - - 44,1 51,1 73,9 90,3

10. Statslån, Udbetaling Danmark
Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil

kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte
og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed
for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Sid-
dique (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket
indsats i 2020 af maj 2020 afsættes der 30,2 mia. kr. (2019-pl) til Landsbyggefondens renove-
ringsramme mm. i perioden 2020-2026. Aftalen påvirker Landsbyggefondens økonomi ved at øge
fondens samlede udgifter uden tilsvarende forøgelse af fondens indtægter i samme periode.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2023-2024 vil
have et samlet lånebehov på 99,5 mio. kr. Landsbyggefonden forventer at afdrage 537,4 mio. kr.
i perioden 2025-2026. De samlede udlån, herunder til finansiering af renter af statslånet, jf. §
13.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark, forventes på den baggrund at udgøre 6,8
mia. kr. med udgangen af 2026.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering
af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26.
Statslån til Landsbyggefonden, Bolig- og Planstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Lands-

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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byggefonden som det afledte genudlån til Bolig- og Planstyrelsen vil ske, når Landsbyggefondens
indtægter overstiger udgifterne.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark
Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån

til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et til-
svarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Bolig- og
Planstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til
Bolig- og Planstyrelsen vil ske, når Landsbyggefondens indtægter overstiger udgifterne.

20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark
På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-

gifter i forbindelse med Bolig- og Planstyrelsens optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til
Landsbyggefonden, Bolig- og Planstyrelsen. Beløbet overføres til § 37.61.26.10. Statslån til
Landsbyggefonden, Bolig- og Planstyrelsen.

13.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
På kontoen afholdes Bolig- og Planstyrelsens udgifter til administration af tilskudsordninger

vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 8,1 2,6 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6
Indtægtsbevilling ......................................... 9,7 9,8 9,8 8,4 8,4 8,4 8,4
20. Administrationsudgifter

Udgift ................................................... 8,1 2,6 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,1 2,6 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6
Indtægt ................................................ 9,7 9,8 9,8 8,4 8,4 8,4 8,4
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 9,7 9,8 9,8 8,4 8,4 8,4 8,4

20. Administrationsudgifter
Udbetaling Danmark forestår den finansielle administration af en række af Bolig- og Plan-

styrelsens tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov
om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021, lov om byfornyelse og udvikling
af byer, jf. LBK nr. 794 af 27. april 2021 med senere lovændringer og lov nr. 628 af 8. juni 2016
om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Bevillingen dækker ud-
gifterne til denne administration. Bevillingen hertil udgør 8,1 mio. kr. årligt.

Der er indgået Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at fore-
bygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske foran-

Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler til §
13.81.08.20 Administrationsudgifter fra § 13.81.01.45. Ydelsesstøtte
til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark og
§ 13.83.01.44. Støtte til vedligeholdesesudgifter, Udbetaling Danmark
til administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.
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dringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018. I henhold til aftalen
afsættes årligt 0,2 mio. kr. i perioden 2020-2029 til dækning af merarbejde i forbindelse med salg
og nedrivning af alment byggeri i udsatte boligområder.

Der er indgået Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Kristendemokraterne om etablering af fonden for blandede byer - flere billige bo-
liger og en vej ud af hjemløshed af november 2021. Med denne afsættes der årligt 1,0 mio. kr. i
perioden 2022-2031 til dækning af merarbejde i forbindelse med initiativerne i aftalen.

13.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri
I henhold til lov nr. 733 om ændring af lov om almene boliger mv. (Finansiering af almene

boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) af 8. juni 2018 oppebærer
staten provisioner på lån med statsgaranti.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 35,0 43,1 51,1 58,4 62,8 65,3 67,2
Indtægtsbevilling ......................................... 35,0 43,1 51,1 58,4 62,8 65,3 67,2
20. Aflønningsprovision vedrørende

alment byggeri, Udbetaling Dan-
 mark

Udgift ................................................... 35,0 43,1 51,1 58,4 62,8 65,3 67,2
26. Finansielle omkostninger .............. 35,0 43,1 51,1 58,4 62,8 65,3 67,2
Indtægt ................................................ 35,0 43,1 51,1 58,4 62,8 65,3 67,2
25. Finansielle indtægter .................... 35,0 43,1 51,1 58,4 62,8 65,3 67,2

20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører aflønningsprovision, som opkræves hos kreditinstitutter, der udsteder lån

med statsgaranti på 100 pct. til finansiering af alment byggeri. Provisionen skal sikre en kvalitet
i kreditgivningen. Hvis der forekommer nettotab på de statslige garantier, vil dette blive dækket
af aflønningsprovisionen. Ikke tabsanvendt aflønningsprovision tilbagebetales til kreditinstitut-
terne.

13.81.10. Blandede byer
Kontoen er ny og oprettes i henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1203 af 3.

august 2020 (Almenboligloven) med senere lovændring, jf. lov nr. 888 om ændring af lov om
almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om kommunernes styrelse (Etablering
af fonden for blandede byer og anvendelse af fondens midler og Landsbyggefondens driftsstøtte
m.v.) af 21. juni 2022, er der oprettet en fond for blandede byer som udmøntning af Aftale mel-
lem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne
om etableringen af fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed
af november 2021. I henhold til loven disponeres fondens midler til støtte til etablering af almene
boliger mv. Fonden for blandede byer tilføres 10 mia. kr. fra Nybyggerifonden, hvoraf 5 mia.
kr. udmøntes på kontoen i perioden 2022-2031.

Fonden for blandede byer finansierer kontoens udgifter.
Indenrigs- og boligministeren kan beslutte at omfordele de beløb, der i loven er allokeret til

de enkelte boliginitiativer, når det må forventes, at beløbene ikke fuldt ud vil blive anvendt inden
for anvendelsesperioden.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.84.10.
Hensættelse vedrørende blandede byer.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 698,4 620,2 630,7 639,7
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 698,4 620,2 630,7 639,7
10. Fonden for blandede byer, Ud-
 betaling Danmark

Udgift ................................................... - - - 4,9 3,8 4,0 2,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 4,9 3,8 4,0 2,4
Indtægt ................................................ - - - 4,9 3,8 4,0 2,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 4,9 3,8 4,0 2,4

15. Tilskud til bæredygtige almene
boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
Indtægt ................................................ - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0

20. Tilskud til forsøg med almene
boliger og byområder til ældres
behov, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
Indtægt ................................................ - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5

Regler der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.8 Med henblik på at sikre mest mulig effekt af de afsatte midler, opføres
bevillingen som en rammebevilling og der er adgang til at omfordele
beløb mellem underkonti.

BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage intern statslig overførsel på op til 1,5
mio. kr. i lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift, i
forbindelse med udarbejdelse af vejledninger om fælleskabsorientrede
boligløsninger, der finansieres af Fonden for blandede byer fra §
13.81.10.10. Fonden for blandede byer til § 13.51.01. Bolig- og Plan-
styrelsen.

BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage intern statslig overførsel på op til 1,0
mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, dog maksimalt svarende til den
faktiske udgift, i forbindelse med analyser mv. til brug for anvendelse
af midlerne i fonden for blandede byer, der finansieres af Fonden for
blandede byer fra § 13.81.10.10. Fonden for blandede byer til §
13.11.01. Departementet.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige år.
BV 2.12.2 Indtægter ud over de i finansloven budgetterede kan anvendes til en

forøgelse af udgiftsbevillingen. I forbindelse med bevillingsafregnin-
gen, redegøres der for konsekvenserne af mer- eller mindreindtægter.

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre 2,4 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. i lønsum
forbindelse med administration af de ordninger, der finansieres af
Fonden for blandede byer fra § 13.81.10.10. Fonden for blandede byer
til § 13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen.
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25. Tilskud til nye kategorier for til-
gængelige boliger, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - - - 2,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 2,5 - - -
Indtægt ................................................ - - - 2,5 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 2,5 - - -

30. Tilskud til etablering af almene
boliger på småøer, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - - - 5,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 5,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 5,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 5,0 - - -

35. Tilskud til almene boliger i ø-
kommuner og Bornholms Regi-
onskommune, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - 5,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 5,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 5,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 5,0 - - -

40. Tilskud til etablering af særligt
billige almene boliger, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - - - 186,5 189,9 193,3 196,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 186,5 189,9 193,3 196,8
Indtægt ................................................ - - - 186,5 189,9 193,3 196,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 186,5 189,9 193,3 196,8

45. Tilskud til nedsat husleje i alme-
ne boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - 75,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 75,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 75,0 - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 75,0 - - -

50. Tilskud til fortætning i almene
boligafdelinger, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - 43,7 44,5 45,3 46,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 43,7 44,5 45,3 46,1
Indtægt ................................................ - - - 43,7 44,5 45,3 46,1
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 43,7 44,5 45,3 46,1

55. Grundkøbslån til etablering af
almene boliger, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - 181,0 184,3 187,6 191,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 181,0 184,3 187,6 191,0
Indtægt ................................................ - - - 181,0 184,3 187,6 191,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 181,0 184,3 187,6 191,0

60. Tilskud til erhvervelse og om-
dannelse af erhvervsejendomme
til almene boliger, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - - - 68,7 70,0 71,2 72,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 68,7 70,0 71,2 72,5
Indtægt ................................................ - - - 68,7 70,0 71,2 72,5
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 68,7 70,0 71,2 72,5

65. Støtte til erhvervelse af ustøttede
 boligejendomme, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - 88,6 90,2 91,8 93,4
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45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 88,6 90,2 91,8 93,4
Indtægt ................................................ - - - 88,6 90,2 91,8 93,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - - 88,6 90,2 91,8 93,4

10. Fonden for blandede byer, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til analyser, vejledninger, puljeadmini-

stration og systemtilpasninger mv. for i alt 30,0 mio. kr. i perioden 2022-2031.
Der afsættes i alt årligt 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til Indenrigs- og Boligministeriet med

henblik på udarbejdelse af de analyser, der igangsættes i henhold til Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne om etablerin-
gen af fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed af november
2021. Der afsættes i alt 5,0 mio. kr. i perioden 2022-2025 til udarbejdelse af vejledninger om
fælleskabsorientrede boligløsninger. Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2022-2031 til den
løbende administration af de ordninger, der finansieres af Fonden for blandede byer. Admini-
stration, opfølgning og monitorering af de nye tilskudsordninger, som initiativerne medfører, va-
retages som for andre støtteordninger på boligområdet af Bolig- og Planstyrelsen. Derudover af-
sættes der 3,0 mio. kr. i perioden 2022-2030 til systemændringer og tilpasninger af det admini-
strative boligstøttesystem BOSSINF.

15. Tilskud til bæredygtige almene boliger, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til etablering af bæredygtige almene

boliger.
Landsbyggefonden kan i årene 2022-2026 af de midler, der er overført til fonden for blandede

byer, inden for en samlet ramme på 100,0 mio. kr. understøtte udviklingen af bæredygtige løs-
ninger i nybyggeri og renovering af almene boliger Det kan eksempelvis være gennem under-
støttelse af udvikling og gennemførelse af forsøg med bæredygtige byggematerialer, herunder
genbrugsmaterialer.

Midlerne fra denne ramme anvendes til analysearbejder, forsøg, demonstrationsprojekter mv.,
der fremmer nye bæredygtige løsninger og tiltag i såvel nybyggeri som i renoveringen af almene
boliger, og kan udmøntes ved at tildele midler til forsøg mv. til en kreds af interessenter. Dette
skal ske ved at gennemføre ansøgningsrunder, eller ved at tildele midler til forsøgs- og udvik-
lingsprojekter, som Landsbyggefonden gennemfører i samarbejde med relevante parter.

20. Tilskud til forsøg med almene boliger og byområder til ældres behov, Udbetaling Dan-
mark

På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til tilskud til forsøgsprojekter om til-
pasning eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov.

Landsbyggefonden kan i årene 2022-2026 af de midler, der er overført til fonden for blandede
byer inden for en samlet ramme på 50,0 mio. kr. yde tilskud til projekter om forsøg med tilpas-
ning af eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov.

25. Tilskud til nye kategorier for tilgængelige boliger, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til tilskud til nye kategorier for til-

gængelige boliger.
Landsbyggefonden kan i årene 2022-2023 af de midler, der er overført til fonden for blandede

byer inden for en samlet ramme på 5,0 mio. kr. finansiere udarbejdelse af nye kategorier for til-
gængelige boliger for personer med handicap og indsamling af data vedrørende tilgængelige bo-
liger.
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30. Tilskud til etablering af almene boliger på småøer, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til etablering af nye almene boliger på

små øer.
Indenrigs- og boligministeren kan inden for en samlet ramme på 10,0 mio. kr. give tilsagn

om tilskud til etablering af almene boliger på småøer. Tilskuddet for puljen udgør 400.000 kr.
(pl-2021) pr. bolig.

Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

35. Tilskud til almene boliger i ø-kommuner og Bornholms Regionskommune, Udbetaling
Danmark

På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til etablering af nye almene boliger på
større øer.

Indenrigs- og boligministeren kan inden for en samlet ramme på 10,0 mio. kr. give tilsagn
om tilskud til etablering af almene boliger i ø-kommunerne Fanø, Læsø, Samsø og Ærø og i
Regionskommune Bornholm. Tilskuddet for puljen udgør 400.000 kr. (pl-2021) pr. bolig.

Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

40. Tilskud til etablering af særligt billige almene boliger, Udbetaling Danmark
På kontoen afholds udgifter og oppebæres indtægter til etablering af nye særligt billige al-

mene boliger.
Indenrigs- og boligministeren kan i årene 2022-2027 inden for en samlet udgiftsramme på

900,0 mio. kr. give tilsagn om tilskud på 400.000 kr. (2021-pl) pr. bolig til etablering af almene
familieboliger med en maksimal størrelse på 55 m2, der udlejes til boligsøgende med et akut
boligbehov og lav betalingsevne, herunder hjemløse.

Tilsagnsomfang

2023 2024 2025 2026
Antal boliger pr. tilsagnsårgang ......... 12 - - -

2023 2024 2025 2026
Udgifter (2023-pl, mio. kr.)................ 5,0 - - -

2023 2024 2025 2026
Antal boliger pr. tilsagnsårgang ......... 12 - - -

2023 2024 2025 2026
Udgifter (2023-pl, mio. kr.)................ 5,0 - - -

2023 2024 2025 2026
Antal boliger pr. tilsagnsårgang ......... 184 184 184 184
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Aktivitetsoversigt

45. Tilskud til nedsat husleje i almene boliger, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til tilskud til nedsættelse af huslejen i

almene boliger.
Indenrigs- og boligministeren kan i årene 2022-2023 inden for en samlet udgiftsramme på

150,0 mio. kr. meddele en tilsagnsramme til kommunalbestyrelsen til midlertidig nedsættelse af
huslejen i almene familieboliger, der udlejes til boligsøgende med et akut boligbehov og lav be-
talingsevne, herunder hjemløse. Tilskudsrammen fordeles til kommunerne efter den regionale
fordeling af hjemløse.

Kommunalbestyrelsen kan inden for den meddelte tilsagnsramme i forbindelse med boligso-
ciale anvisninger give tilsagn om tilskud på 15.000 kr. (2021-pl) årligt pr. bolig til nedsættelse
af huslejen i almene familieboliger med en husleje på mellem 4.500-5.000 kr. om måneden eks-
klusive forbrug. Huslejetilskud ydes i almene boliger, hvortil der er kommunal anvisningsret.

Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

50. Tilskud til fortætning i almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til tilskud til fortætning i almene bo-

ligafdelinger.
Indenrigs- og boligministeren kan i årene 2022-2031 inden for en ramme på 422,0 mio. kr.

yde et tilskud til finansiering af forbedringsarbejde i en eksisterende boligafdeling i forbindelse
med etablering af nye almene boliger ved udvidelse af den pågældende boligafdeling eller ved
afhændelse af en del af boligafdelingens ejendom (fortætning).

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 150.000 kr. (2021-pl) pr. bolig, der etableres ved fortætning
i boligafdelingen. Tilskuddet kan anvendes til finansiering af forbedringsarbejde i den eksiste-
rende almene boligafdeling efter beboernes ønsker.

Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

2023 2024 2025 2026
Udgifter (2023-pl, mio. kr.)................ 186,5 189,9 193,3 196,8

2023 2024 2025 2026
Antal boliger pr. tilsagnsårgang ......... 900 - - -

2023 2024 2025 2026
Udgifter (2023-pl, mio. kr.)................ 75,0 - - -

2023 2024 2025 2026
Antal boliger pr. tilsagnsårgang ......... 296 296 296 296

2023 2024 2025 2026
Udgifter (2023-pl, mio. kr.)................ 43,7 44,5 45,3 46,1
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55. Grundkøbslån til etablering af almene boliger, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til ydelse af grundkøbslån, der anvendes

til etablering af almene boliger.
Landsbyggefonden kan i årene 2022-2031 inden for en samlet ramme på 1.778,0 mio. kr. give

tilsagn om grundkøbslån til etablering af almene boliger i områder, hvor de samlede grundudgifter
ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet.

Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen medfinansierer grundkøbslån til etablering af al-
mene boliger med 28 pct. af det samlede grundkøbslån svarende til en kommunal medfinansiering
på 691,0 mio. kr.

Lånet gives som et 50-årigt rente- og afdragsfrit lån. Tilbagebetaling skal påbegyndes senest
50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

60. Tilskud til erhvervelse og omdannelse af erhvervsejendomme til almene boliger, Udbe-
taling Danmark

På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til tilskud til erhvervelse og ombygning
af erhvervsejendomme til almene boliger.

Indenrigs- og boligministeren kan i årene 2022-2031 inden for en ramme på 675,0 mio. kr.
give tilskud til erhvervelse med efterfølgende ombygning til almene boliger af eksisterende
ejendomme, som ikke anvendes til beboelse. Tilskuddet ydes til dækning af de samlede anskaf-
felsesudgifter ud over maksimumsbeløbet for alment byggeri. De almene boliger etableres på
steder med en central og attraktiv beliggenhed.

Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

65. Støtte til erhvervelse af ustøttede boligejendomme, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter til ydelse af lån, der anvendes til er-

hvervelse af ustøttede beboelsesejendomme for at etablere almene boliger.
Indenrigs- og boligministeren kan i årene 2022-2031 inden for en ramme på 870,0 mio. kr.

yde lån til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved erhvervelse af eksi-
sterende beboelsesejendomme, når der ikke kan ydes støtte som ved nybyggeri af almene boliger.

Lånet gives som et 50-årigt rente- og afdragsfrit lån til dækning af op til 20 pct. af ejen-
domsværdien. Tilbagebetaling skal påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

2023 2024 2025 2026
Antal boliger pr. tilsagnsårgang ......... 460 460 460 460

2023 2024 2025 2026
Udgifter (2023-pl, mio. kr.)................ 181,0 184,3 187,6 191,0

2023 2024 2025 2026
Antal boliger pr. tilsagnsårgang ......... 355 355 355 355
 

2023 2024 2025 2026
Udgifter (2023-pl, mio. kr.)................ 68,7 70,0 71,2 72,5
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Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

13.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-
ligloven) med senere ændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte
grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.84.11.
Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 8,4 19,3 14,7 15,7 15,7 15,7 15,7
10. Støtte til etablering af skæve bo-

liger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 8,4 19,3 14,7 15,7 15,7 15,7 15,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,4 19,3 14,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 23,3
I alt .................................................................................................................................. 23,3

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark
Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 75

af 28. januar 2020.
Af satspuljemidlerne afsættes årligt 15,7 mio. kr. Bevillingen kan anvendes til etablering af

boliger og til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Derudover er der afsat
0,4 mio. kr. til administration af puljen (§ 13.51.01.10. Bolig- og Planstyrelsen, Almindelig
virksomhed). Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen. 

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling,
netværksopbygning mv.

2023 2024 2025 2026
Antal boliger pr. tilsagnsårgang ......... 229 229 229 229

2023 2024 2025 2026
Udgifter (2023-pl, mio. kr.)................ 88,6 90,2 91,8 93,4

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/75
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13.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 104) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til indretning af flere demensegnede boliger i henhold til almenbo-

ligloven.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,1 - - - - -
10. Indretning af demensboliger

Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,9
I alt .................................................................................................................................. 1,9

10. Indretning af demensboliger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
 (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-
ligloven) med senere ændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende
flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1,6 1,5 2,0 8,4 8,4 4,2 2,1
10. Tab på garantier for flygtninges

fraflytningsudgifter i alment
 byggeri

Udgift ................................................... 1,6 1,5 2,0 8,4 8,4 4,2 2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,6 1,5 2,0 8,4 8,4 4,2 2,1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste tre år, kan ved indflytningen

i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for
boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 1877 af 27. september
2021 (Almenboligloven).

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af
staten.

Kontoen er forhøjet med 6,3 mio. kr. årligt i 2023-2024 og 2,1 mio. kr. i 2025 (2023-pl) som
følge af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, jf. lov nr.
324 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine af 16. marts 2022.

13.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 6,9 6,1 9,3 8,2 8,2 8,2 8,2
Indtægtsbevilling ......................................... 6,6 5,5 8,7 7,4 7,4 7,4 7,4
10. Støtte til betaling af beboerind-
 skud

Udgift ................................................... 6,9 6,1 9,3 8,2 8,2 8,2 8,2
54. Statslige udlån, tilgang ................. 6,9 6,1 9,3 8,2 8,2 8,2 8,2
Indtægt ................................................ 6,6 5,5 8,7 7,4 7,4 7,4 7,4
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 6,4 5,5 8,7 7,4 7,4 7,4 7,4

10. Støtte til betaling af beboerindskud
På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger.

Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen
ældrebolig, samt til lejere der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til
almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til le-
jere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning
af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, jf. Lov
nr. 1584 af 20. december 2006, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for per-
soner med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i
almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bi-
standslovs § 112 til almene ældreboliger, jf. Lov nr. 1584 af 20. december 2006.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte beboer betaler ved indflytning i
en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter
til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som
lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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13.81.20. Støtte til almene boliger på øer (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. februar 2021 (almenboliglo-

ven) med senere lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger på småøer og i ø-
kommuner til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøer.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 13.81.20.20. Tilskud
til huslejenedsættelse i almene boliger på småøer, Udbetaling Danmark er anvendt et nutidsvær-
diprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 13.84.20. Hensættelse vedrørende støtte
til almene boliger på øer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 35,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægtsbevilling ......................................... - 35,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10. Tilskud til etablering af almene

boliger på øer, Udbetaling Dan-
 mark

Udgift ................................................... - 29,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - 29,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 29,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 29,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

20. Tilskud til huslejenedsættelse i
almene boliger på småøer, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - 6,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 6,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 6,1 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 6,1 - - - - -

10. Tilskud til etablering af almene boliger på øer, Udbetaling Danmark
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og
Sikandar Siddique (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og
fremrykket indsats i 2020 af maj 2020 er der afsat en pulje til etablering af nye almene boliger
på småøerne og ø-kommuner. Landsbyggefonden finansierer puljen.

Følgende småøer er omfattet af tilskudsordningen: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø,
Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø,
Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø. Derudover kan til-
skuddet søges af ø-kommunerne: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø.

Tilskudsandelen udgør 404.000 kr. (2020-pl) pr. bolig.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.5 Der er adgang til at foretage intern statslig overførsel på op til 0,2 mio.

kr. årligt, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift, i forbindelse
med administration af ordningen fra § 13.81.20.10. Tilskud til etable-
ring af almene boliger på øer, Udbetaling Danmark til § 13.51.01. Bo-
lig- og Planstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. (2020-pl) i perioden 2021-2026 til administration af de to
tilskudsordninger, jf. § 13.81.20.20. Tilskud til huslejenedsættelse i almene boliger på småøer,
Udbetaling Danmark.

Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

20. Tilskud til huslejenedsættelse i almene boliger på småøer, Udbetaling Danmark
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radi-

kale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og
Sikandar Siddique (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og
fremrykket indsats i 2020 af maj 2020 er der afsat en pulje til huslejenedsættelse i almene boliger
på småøerne. Landsbyggefonden finansierer puljen.

Følgende småøer er omfattet af tilskudsordningen: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø,
Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø,
Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

Huslejenedsættelsen udgør 20.200 kr. (2020-pl) årligt pr. bolig og vil være gældende for pe-
rioden 2021-2026.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Tilsagnsomfang

Aktivitetsoversigt

13.81.36. Grundkapital
Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... - - 19,7 23,8 9,3 3,2 6,8
30. Tilbagebetaling af grundkapital i

udsatte boligområder, Udbeta-
 ling Danmark

Indtægt ................................................ - - 19,7 23,8 9,3 3,2 6,8
59. Værdipapirer, afgang .................... - - 19,7 23,8 9,3 3,2 6,8

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal boliger pr. tilsagnsårgang ............... 72 - - - - -

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Udgifter
(2023-pl, mio. kr.) .................................... 31,7 - - - - -

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal boliger pr. tilsagnsårgang ............... 50 - - - - -

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Udgifter
(2023-pl, mio. kr.) .................................... 6,6 - - - - -



§ 13.81.36.30. 91

30. Tilbagebetaling af grundkapital i udsatte boligområder, Udbetaling Danmark
Som led i implementeringen af udviklingsplanerne i de 17 udsatte boligområder, vil der ske

en afvikling af et antal almene boliger for at nedbringe andelen af almene boliger i de omfattede
boligområder. Som følge heraf vil der ske en tilbagebetaling til staten af tidligere indbetalt
statsligt grundkapitalindskud. Der forventes løbende indtægter i perioden frem til og med 2030.

På baggrund af de forventninger, som er indeholdt i de udviklingsplaner, der er udarbejdet
for de 17 udsatte boligområder, er der indbudgetteret en indtægt på, 23,8 mio. kr. i 2023, 9,3
mio. kr. i 2024, 3,2 mio. kr. i 2025 og 6,8 mio. kr. i 2026 vedrørende tilbagebetaling af statsligt
grundkapitalindskud i almene boliger, der sælges eller nedrives.

13.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr.

1877 af 27. september 2021 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 6,2 6,2 6,3 6,6 6,6 6,6 6,6
10. Tilskud til Center for Boligso-
 cial Udvikling

Udgift ................................................... 6,2 6,2 6,3 6,6 6,6 6,6 6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,2 6,2 6,3 6,6 6,6 6,6 6,6

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling
Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution med det formål at indsamle og

formidle viden om den by- og boligsociale indsats.
Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problem-

ramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i pro-
blemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser
og projekter.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Sid-
dique (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket
indsats i 2020 af maj 2020 er forlænget den hidtidige finansiering af den fortsatte drift af Center
for Boligsocialt Udviklingscenter til og med 2026 med en bevilling på 6,1 mio. kr. (2019-pl) årligt
i perioden 2021-2026. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende til finansiering af driften med i alt
36,6 mio. kr. (2019-pl) i samme periode.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206725
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13.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. End-

videre ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 0,0 - - - - -
40. Forebyggelse af udsættelse af le-
 jere

Udgift ................................................... -0,3 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,6
I alt .................................................................................................................................. 2,6

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere lovændringer, og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 928 af 4. sep-
tember 2019, med senere ændringer ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-
værdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 13.84.52. Hensættelse vedrørende støtte
til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
http://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9631
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Støtte til etablering af startboli-

ger til unge, Udbetaling Dan-
 mark

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

20. Tilskud til etablering af startbo-
liger til unge, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7

10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark
Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl) til

etablering og drift af startboliger til unge.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark
Ved akt. 51 af den 12. december 2013 blev der i 2013 overført 12,5 mio. kr. (2013-pl) fra

den tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (fra 2021: § 13.81.62.
Energibesparelser i den almene boligsektor). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboli-
ger til unge.
Ved akt. 72 af den 18. december 2014 blev der i 2014 overført 5,0 mio. kr. fra den tidligere §
14.51.54 Støtte til boliger til unge (fra 2021: § 13.81.54. Støtte til boliger til unge). Beløbet an-
vendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 - - - - - -
10. Sociale viceværter

Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -
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10. Sociale viceværter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbo-

ligloven) med senere ændringer, og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 928 af 4. september
2019 med senere ændringer, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbi-
drag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nu-
tidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.84.54. Hensættelse vedrørende
støtte til boliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Særligt ungdomsboligbidrag til

ommærkede almene boliger (om-
 mærkningsbidrag), Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

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

10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Ud-
betaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1877 af
27. september 2021 (Almenboligloven) med senere ændringer og lov om leje af almene boliger,
jf. LBK nr. 928 af 4. september 2019 med senere ændringer

Jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2014 af november 2013. er der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt
med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag
i ommærkede almene boliger, også benævnt ommærkningsbidrag.

Bolig- og Planstyrelsen kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene
boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller unge med
socialt betingede behov.

Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget re-
guleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
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13.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til styrket social- og boligrelateret indsats i ghettoområder.
Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
20. Tilskud til strategiske samarbej-

der i ghettoområder
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

30. Tilskud til tv-overvågning
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

40. Tilskud til flyttehjælp
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,0
I alt .................................................................................................................................. 19,0

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilskud til tv-overvågning
 Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Tilskud til flyttehjælp
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -1,3 -0,6 - - - - -
10. Tilskud til helhedsorienteret bo-
 ligsocial indsats

Udgift ................................................... -0,4 -0,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

20. Uddannelses- og jobgaranti
Udgift ................................................... -0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,9 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

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

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Uddannelses- og jobgaranti
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sår-
bare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare per-
soner, de såkaldte inklusionsboliger, jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenboligloven)
med senere ændringer.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-
værdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 13.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud
til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206725
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -3,2 - - - - - -
10. Støtte til etablering og drift af
 inklusionsboliger, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... -3,2 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -3,2 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,1
I alt .................................................................................................................................. 15,1

10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt
30,0 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt
sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber
hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.
Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsboliger
med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordningen. Herudover skal relationen
til andre tilsvarende ordninger, så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger, evalu-
eres.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.58. Kollegieværelser til grønlandske studerende (tekstanm. 103) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,5 0,5 - - - -
10. Tilskud til kollegieværelser til
 grønlændere

Udgift ................................................... - 0,5 0,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,5 0,5 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5
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10. Tilskud til kollegieværelser til grønlændere
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 (2021-pl), jf. Aftale mellem regeringen,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021
af december 2020.

Bevillingen har til formål at undersøge, hvordan grønlandske studerendes adgang til kolle-
gieboliger i hovedstadsområdet kan fremmes, herunder om der skal etableres et kollegie eller på
anden vis sikres adgang til kollegieværelser til grønlændere, som skal tage en uddannelse. Der
gives et tilskud til det Grønlandske Hus i København i 2021 til projektansættelse af medarbejder
og ekstern rådgivning hertil.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.59. Etablering af ladestandere i boligforeninger (tekstanm. 103) (Reserva-
tionsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til medfinansiering af ladestandere i fælles parke-
ringsanlæg ved boligforeninger, jf. akt. 15 af 28. oktober 2021 og akt. 231 af 7. april 2022.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 48,6 - - - - -
10. Tilskud til etablering af lade-

standere i boligforeninger
Udgift ................................................... - 48,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 47,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9

10. Tilskud til etablering af ladestandere i boligforeninger
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Ra-

dikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om
Udmøntning af pulje til grøn transport fra Aftale mellem daværende VLAK-regering, Socialde-
mokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti om Energiaftalen af juni 2018 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Al-
liance og Alternativet om Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af juni 2021 er der med
akt. 15 af 28. oktober 2021 afsat 50,0 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af ladestandere i fælles
parkeringsanlæg ved boligforeninger. Puljen kan søges af almene boligorganisationer, andelsbo-

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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ligforeninger og ejerforeninger. Med akt. 231 af 7. april 2022 blev der givet hjemmel til at gen-
bruge annullerede tilsagn fra 2021.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.81.61. Forsøg i den almene boligsektor (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger

mv., jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov
om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 1058 af 4. september 2019 med senere ændringer og lov
om friplejeboliger., jf . LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere ændringer.

Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 0,0 - - - - -
10. Forsøg, oplysning og indsamling

af data mv. i det nye almene bo-
 ligbyggeri

Udgift ................................................... -0,3 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,0
I alt .................................................................................................................................. 3,0

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri
Der har på kontoen været afsat særskilte bevillinger til forsøg og udvikling i den almene

boligsektor, jf. bl.a. akt. 100 af 11. marts 2015 og akt. 5 af 6. oktober 2016. På kontoen kan af-
holdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter
iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. Udgifter til projekterne vil
blive gennemført direkte af Bolig- og Planstyrelsen vil blive afholdt direkte på kontoen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/928
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1162
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13.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
Staten har udstedt en række garantier for lån til almene boliger mv. og yder lån i forbindelse

med indfrielser af garantierne. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende ind-
friede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på ældre statslån. Lån
og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudse i hvilket omfang, der
vil opstå garantiindfrielser, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkon-
toen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Indtægtsbevilling ......................................... 51,0 86,6 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
10. Garantier vedrørende lån til al-

mene boliger mv., Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,3 - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt ................................................ 0,4 27,7 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,0 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,4 27,7 2,0 - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

15. Supplerende garantier vedrøren-
de lån til almene boliger mv.,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Indtægt ................................................ - - - 2,0 2,0 2,0 2,0
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - 2,0 2,0 2,0 2,0

20. Garantier vedrørende lån med
100 pct. statsgaranti til almene
boliger mv., Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægt ................................................ - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

60. Statslån til kollegier mv., Udbe-
 taling Danmark

Indtægt ................................................ 50,6 58,9 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 50,6 58,9 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0

65. Statsligt grundkapitalindskud i
alment byggeri, Udbetaling Dan-

 mark
Indtægt ................................................ - - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - - - - - - -

10. Garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK nr. 903 af 18. august 2011 i lov om bo-

ligbyggeri. Garantierne vedrører støtte til boligbyggeri og er givet til almene boligorganisationer,
private personer, sociale og kulturelle institutioner samt ejere af boliger for unge under uddan-
nelse. Kommunerne regaranterer for en det af garantibeløbet.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Derudover
indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af
garantier.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132880
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Pr. 31. december 2021 var der udstedt garantier for 5,2 mia. kr.

15. Supplerende garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 i lov om

almene boliger m.v.. Garantierne vedrører supplerende garanti for allerede garantisikrede lån, der
omlægges til SDO-lån. Garantierne er givet til ejere af boliger med støtte efter almenboligloven
og tidligere love om boligstøtte, kollegiestøtte og boligbyggeri.

På kontoen indbudgetteres udgifter vedrørende indfriede garantier. Derudover indbudgetteres
indtægter som følge af, at kommunerne regaranterer for en del af garantibeløbet. Derudover ind-
budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af ga-
rantier.

Pr. 31. december 2021 var der udstedt garantier for 1,0 mia. kr.

20. Garantier vedrørende lån med 100 pct. statsgaranti til almene boliger mv., Udbetaling
Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i lov nr. 733 af 8. juni 2018. Garantierne ved-
rører lån til almene boliger med 100 pct. statsgaranti. Garantierne er stillet overfor kreditinstitut-
ter, der har ydet denne finansiering af alment byggeri. På kontoen indbudgetteres udgifter ved-
rørende indfriede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af, at kommunerne
regaranterer for en del af garantibeløbet. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag
på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

Pr. 31. december 2021 var der udstedt garantier for 114,7 mia. kr.

60. Statslån til kollegier mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører lån ydet med hjemmel i lov nr. 250 af 7. juni 1963 og lov nr. 235 af

8. juni 1979 med senere ændringer. Lånene er ydet til især kollegier og ungdomsboliger, der
drives af selvejende institutioner og almene boligorganisationer. På kontoen indbudgetteres ind-
tægter som følge af ordinære og ekstraordinære afdrag på lån og indfrielser af lån.

Pr. 31. december 2021 er der ydet lån med en restgæld på ca. 1,2 mia. kr.

65. Statsligt grundkapitalindskud i alment byggeri, Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører tilbagebetalinger af grundkapitallån, som staten har ydet i forbindelse

med opførelse af alment byggeri.
Pr. 31. december 2021 er der ydet grundkapitallån på ca. 6,8 mia. kr.

13.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
Staten har ydet en række lån til almene boliger mv., bl.a. på grund af indfrielser af statsga-

rantier. På kontoen indbudgetteres tab på disse lån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder
tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Udbetaling Danmark.
Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen
henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
30. Afskrivning af uerholdelige be-

løb, almene boliger mv., Udbe-
 taling Danmark

Udgift ................................................... - - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1116
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/733
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/1963
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/1979/235
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30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører tab på udlån til almene boliger mv., herunder udlån som følge af ind-

frielse af statsgarantier. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger
på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte
skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er
svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn be-
hæftet med stor usikkerhed.

13.82. Privat boligbyggeri
Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger og refusion vedrørende

kommunal anvisningsret.
Den finansielle administration af ordningerne er fra den 1. oktober 2016 af varetaget Udbe-

taling Danmark. 

Støtte til friplejeboliger
I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere æn-

dringer ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen
vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Finansierings- og støttereglerne for friplejeboliger svarer til, hvad der er gældende for almene
boliger, idet friplejeboligerne dog finansieres med et kapitalindskud, der svarer til den kommunale
og regionale grundkapital i almene boliger. I 2019 og 2020 har kapitalindskuddet udgjort 10 pct.
af anskaffelsessummen.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Sid-
dique (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket
indsats i 2020 af maj 2020 er den kommunale grundkapital for 2019 og 2020 forlænget til at
gælde frem til og med 2026.

I konsekvens heraf udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 10 pct. i perioden 2021-2026.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret
I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 om

kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til
lejligheder i private udlejningsejendomme.

Lån og garantier
Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration og myndighedsopgaver til ord-

ninger vedrørende lån og garantier, der gives til privat boligbyggeri.

Budgetteringspraksis
Bolig- og Planstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten på-

tager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet til-
sagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støtte-
betaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån, og at bevillingen er fastsat på baggrund af
et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der for det enkelte tilsagnsår foretages en tilbage-
diskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne
være udbetalt som et engangstilskud.

Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: § 13.82.01. Støtte til andelsboliger og
§13.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 3,75 pct. p.a.
Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonte-

ringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter
konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192396
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127212
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13.82.01. Støtte til andelsboliger
I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af

30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.85.01.

Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -2,5 -8,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -1,1 -1,2 - - - - -
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger

med indekslån, Udbetaling Dan-
 mark

Udgift ................................................... -2,5 -8,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,5 -8,2 - - - - -
Indtægt ................................................ -1,1 -1,2 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... -1,1 -1,2 - - - - -

10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af fripleje-

boliger og servicearealer.
Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK

nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere ændringer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 0,5 0,3 0,8 0,7 0,9 1,1 1,1
20. Administrationsgebyr, Udbeta-
 ling Danmark

Indtægt ................................................ 0,5 0,3 0,8 0,7 0,9 1,1 1,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 0,5 0,3 0,8 0,7 0,9 1,1 1,1

20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark
Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26.

oktober 2017 med senere ændringer.
På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering

af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbe-
tale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og
servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den lø-
bende udbetaling af støtte.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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Administrationsgebyret har som grundlag et tilsagnsomfang på 225 friplejeboliger årligt.

Gebyroversigt:

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb vedrører forventet aktivitetsniveau. 

13.82.05. Støtte til friplejeboliger
I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere æn-

dringer ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 13.82.05.15. Ydel-
sesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark er der anvendt et nu-
tidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.85.05. Hensættelse vedrørende
støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 11,7 2,4 -22,9 42,7 42,7 42,7 42,7
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,

tilsagn efter 1. juli 2009, Udbe-
 taling Danmark

Udgift ................................................... 11,7 2,4 -22,9 42,7 42,7 42,7 42,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 7,5 -1,8 -27,1 38,3 38,3 38,3 38,3

Gebyr- eller
afgiftsordning

Sats (promille af an-
skaffelsen)

Provenu
(1.000 kr.)

Administrationsgebyr, friplejeboliger ......... 2 700

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anskaffelsessum pr. tilsgansårgang
(mio. kr.) ............................................. - - - 226 450 455 348 441 483 483
Udgifter (mio. kr.) .............................. - - - 0,5 0,3 0,8 0,7 0,9 1,1 1,1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage intern statslig overførsel årligt på op til
4,4 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. i lønsum, dog maksimalt svarende den
til den faktiske udgift, i forbindelse med administration mv. af til-
skudsordningen vedrørende friplejeboliger fra § 13.82.05.15. Ydels-
støtte til fripleje-boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark
til § 13.51.01.10. Bolig- og Planstyrelsen, almindelig virksomhed.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark
Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober

2017 med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb i perioden 2017-2021 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede
udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 13.85.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark. Beløb fra og med 2022 vedrører tilsagn, der forventes af-
givet i disse år.

Forudsat tilsagnsomfang:

Bemærkninger: Tilsagnsomfang i perioden 2017-2021 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Fra og med 2022 er
anført det forventede tilsagnsomfang i disse år. 

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar Sid-
dique (UFG) om Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket
indsats i 2020 af maj 2020 er den kommunale grundkapital for 2019 og 2020 forlænget til at
gælde frem til og med 2026. I konsekvens heraf udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 10 pct.
i perioden 2021-2026.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om ydel-
sesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det
årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Bolig- og Planstyrelsen har fastsat.
Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender
efter byggeriets afslutning.

13.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
 (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere æn-
dringer, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.85.06.
Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tilbagediskonterede udgifter
(2023-pl, mio. kr.) .............................. 10,4 11,0 25,0 8,3 -2,0 -27,1 38,3 38,3 38,3 38,3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Friplejeboliger ........................................... 48 48 60 139 16 225 225 225 225 225

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 5,6 0,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
10. Tilskud til indretning af service-

arealer i tilknytning til fripleje-
boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 5,6 0,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,6 0,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Dan-
mark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober
2017 med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb i 201 7 -202 1 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede ud-
gifter vil blive reguleret på den tilh ørende hensættelseskonto § 13.84.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til fri-
plejeboliger, tilsagn eft er 1. juli 2009. Beløb fra og med 202 2 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år. 

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som
er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten
ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende
serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for
servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger,
som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

13.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)
I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere æn-

dringer ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
10. Støtte til betaling af beboerind-

skud i friplejeboliger
Udgift ................................................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger
På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr.

1162 af 26. oktober 2017 med senere ændringer.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Antal tilknyttede boliger pr. 
tilsagnsårgang ............................................ 48 48 60 139 16 225 225 225 225 225
Udgifter (mio. kr.) .................................... 1,9 1,9 4,3 5,6 0,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192396
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13.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 2) (Reserva-
tionsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 og lov
nr. 342 af 22. marts 2022 om boligforhold, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler
om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hen-
sættelsen foretages på § 13.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal an-
visningsret.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Refusion vedrørende kommunal

anvisningsret til private udlej-
 ningsejendomme, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,8
I alt .................................................................................................................................. 6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbe-
taling Danmark

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå fri-
villige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejlig-
heder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse. Kommu-
nerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde
ledigblevne. Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes
udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen
opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion
30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen
har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene bo-
liger mv. (kombineret udlejning), jf. lov nr. 328 af 18. maj 2005.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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13.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 103) (Reserva-
tionsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energirenoveringer i den private boligs-
ektor.

Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -2,8 -0,7 - - - - -
10. Støtte til energirenoveringer og
 klimatilpasninger

Udgift ................................................... -2,8 -0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -2,8 -0,7 - - - - -

10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.
Staten har udstedt en række garantier for lån til private boliger mv. og har ydet en række

lån i forbindelse med indfrielse af garantierne. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter
vedrørende indfriede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån.
Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudse i hvilket omfang,
der vil opstå garantiindfrielser, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkon-
toen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 0,7 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10. Afdrag og indfrielser på lån til

private boliger mv., Udbetaling
 Danmark

Indtægt ................................................ 0,7 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 0,7 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

15. Garantier vedrørende lån til fri-
plejeboliger, Udbetaling Dan-

 mark
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

20. Garantier vedrørende lån til
mindre private ejendomme, Ud-

 betaling Danmark
Indtægt ................................................ - - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

60. Statslån til forsamlingshuse
m.fl., Udbetaling Danmark
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

10. Afdrag og indfrielser på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt eks-

traordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

15. Garantier vedrørende lån til friplejeboliger, Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i lov nr. 1162 af 26. oktober 2017. Garantierne

vedrører lån til friplejeboliger. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter, der har ydet finan-
siering til friplejeboliger. Garantierne er givet til ejere af boliger med støtte efter almenboligloven
og tidligere lov om boligstøtte, kollegiestøtte og boligbyggeri.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Der indbud-
getteres indtægter som følge af, at kommunerne regaranterer for en del af garantibeløbet. Der-
udover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med ind-
frielse af garantier.

Pr. 31. december 2021 var der udstedt garantier for 791,5 mio. kr.

20. Garantier vedrørende lån til mindre private ejendomme, Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i lov nr. 65 af 28. maj 1880 og senere. Garan-

tierne vedrører kasseobligationer til ejere af mindre private ejendomme. Garantierne er stillet
overfor kreditinstitutter og dækker forrentning af lån.

 Pr. 31. december 2021 var der udstedt garantier for 0,1 mio. kr.

60. Statslån til forsamlingshuse m.fl., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører lån ydet til forsamlingshuse. På kontoen indbudgetteres indtægter som

følge af ordinære og ekstraordinære afdrag på lån og indfrielser af lån.
Pr. 31. december 2021 er der ydet lån med restgæld på ca. 0,5 mio. kr.

13.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
Staten har ydet en række lån til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån

(afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauk-
tion. Lån administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositions-
rammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.
Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
30. Afskrivning på uerholdelige be-

løb, private boliger mv., Udbeta-
 ling Danmark

Udgift ................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører tab på udlån til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som

følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne
panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige er-
faringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab
i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

13.83. Byfornyelse

LBK nr. 794 om byfornyelse og udvikling af byer af 27. april 2021 indeholder beslutningstyperne
bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og områdefornyelse.

Den statslige del af kommunernes udgifter til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friare-
alforbedring og kondemnering afholdes inden for de statslige udgiftsrammer til fornyelse af by-
midter, som kommunerne tildeles efter ansøgning. Tilsagn vedrørende støtte til etablering af by-
haver på tagterrasser gives direkte af staten.

Den finansielle administration af ordninger varetages fra den 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark, som udbetaler statslig refusion til kommunerne.

Bygningsfornyelse
Bygningsfornyelse omfatter arbejde udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar

tilknytning hertil. Ordningen retter sig mod private udlejningsejendomme, ejer- og andelsboliger
samt forsamlingshuse. Ordningen giver kommunen mulighed for at støtte vedligeholdelses- og
forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, indretning af offentligt til-
gængelige byrum, afhjælpning af kondemnable forhold, fjernelse af skrot og affald, tilgængelig-
hedsforanstaltninger, samt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller
nedrivning. Endelig kan kommunen støtte nedrivning af udtjente private erhvervsbygninger.

Områdefornyelse
Kommunen kan med henblik på at sikre attraktive bosætningsvilkår træffe beslutning om

områdefornyelse i nedslidte byområder med væsentligt behov for en bymæssig udvikling og en
flerhed af væsentlige problemer.

Friarealforbedring
For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer

og fælleslokaler i et friareal.

Kondemnering
Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold

i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at
nedrive en bygning eller påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds-
eller brandfare.

Byhaver på tagterrasser
Pulje til etablering af byhaver på tagterrasser udmøntes af staten ved en ansøgningsrunde,

hvor ejerforeninger, andelsboligforeninger og private udlejningsejendomme i større byer kan an-
søge om tilsagn til statsligt tilskud til materialer, anlæg af byhave samt rådgivning.

Budgetteringspraksis
Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at

samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. Udbe-
talingerne kan herefter finde sted samme år eller i et senere år.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/794
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13.83.01. Byfornyelse (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til administration af eksisterende og nye tilsagn på byfornyel-

sesområdet, udgifter vedrørende tilsagn til fornyelse af bymidter samt udgifter til støtte til eta-
blering af byhaver på tagterrasser.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,7 -0,8 39,1 47,7 106,5 74,4 60,0
41. Refusion af byfornyelsesudgif-

ter, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -2,4 -6,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -2,4 -6,1 - - - - -

42. Refusion af udgifter til område-
fornyelse, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -1,8 -1,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,8 -1,0 - - - - -

43. Indfasningstøtte til forbedrings-
arbejder, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -2,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -2,0 0,0 - - - - -

44. Støtte til vedligeholdelsesudgif-
ter, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 8,2 8,4 10,6 6,5 6,5 6,5 6,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -2,0 -2,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 10,4 10,5 10,6 6,5 6,5 6,5 6,5
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,2 - - - - - -

45. Kontant tilskud til ejer- og an-
delsboliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -2,7 -2,0 - - - - -

 
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.2 Der er adgang til at foretage intern statslig overførsel årligt på 2,6 mio.
kr. til § 13.81.08.20. Administrationsudgifter og 3,9 mio. kr. til §
13.51.01.10. Bolig- og Planstyrelsen, almindelig virksomhed, i forbin-
delse med administration mv. fra § 13.83.01.44. Støtte til vedligehol-
delsesudgifter, Udbetaling Danmark.

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.11 På § 13.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling

Danmark, § 13.83.01.15.Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbeta-
ling Danmark, § 13.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbe-
taling Danmark, § 13.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab,
Udbetaling Danmark og § 13.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedrings-
arbejder, Udbetaling Danmark gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal
afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i finans-
året.
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42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... -2,7 -2,0 - - - - -

46. Erstatninger vedrørende påbud
vedrørende sundheds- og brand-
fare, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,1 0,0 - - - - -

51. Fornyelse af bymidter og place-
ring af lokale velfærdscentre,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - 25,0 37,5 37,5 37,5 26,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 24,2 36,4 36,4 36,4 25,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,8 1,1 1,1 1,1 0,9

52. Forsøg vedrørende fornyelse af
bymidter, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - 26,7 26,7 26,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - 25,9 25,9 25,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - - 0,8 0,8 0,8

53. Forsøg vedrørende lokale vel-
færdscentre, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - 32,1 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - 31,2 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - - 0,9 - -

54. Støtte til byhaver i gårde og på
tagterrasser, Udbetaling Dan-

 mark
 Udgift ................................................... - - 3,5 3,7 3,7 3,7 -

42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... - - 3,4 3,6 3,6 3,6 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 75,8
I alt .................................................................................................................................. 75,8

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke på kontoen.

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke på kontoen.
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43. Indfasningstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke på kontoen.

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark
På kontoen budgetteres interne statslige overførselsudgifter vedrørende administration af ek-

sisterende og nye tilsagn på byfornyelsesområdet.

Aktivitetsoversigt

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark
Der budgetteres ikke på kontoen.

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Dan-
mark

Der budgetteres ikke på kontoen.

51. Fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre, Udbetaling Danmark
På kontoen er der afsat 25,0 mio. kr. i 2022, 35,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 og 25,0 mio.

kr. årligt i 2026-2027 (2022-pl) til medfinansiering af fornyelse af bymidter og placering af lokale
velfærdscentre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance,
Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om Mere liv i bymidter og landdistrikter af
november 2021.

Midlerne til fornyelse af bymidter kan bl.a. anvendes til fysiske forbedringer af bygninger,
torve og gågader mv. og til funktioner, der kan placeres i et velfærdscenter. Det er kommunerne,
der skal beslutte, hvilke funktioner, der kan placeres i et velfærdscenter.

Puljens midler kan anvendes til istandsættelse af bosætningshuse i bymidter.

52. Forsøg vedrørende fornyelse af bymidter, Udbetaling Danmark
På kontoen er der afsat 25,0 mio. kr. årligt i 2024-2027 (2022-pl) til medfinansiering af for-

nyelse af bymidter under en forsøgsordning med frie bymidter, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemo-
kraterne om Mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021.

Bevillingen har til formål at understøtte levende bymidter og vedrører en forsøgsordning for
frie bymidter, hvor 10 bymidter sættes fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag,
hvori etablering af lokale velfærdsfunktioner indgår.

53. Forsøg vedrørende lokale velfærdscentre, Udbetaling Danmark
På kontoen er der afsat 30,0 mio. kr. i 2024 (2022-pl) til medfinansiering af placering af lo-

kale velfærdsfunktioner i bymidten som en del af forsøgsordningen med frie bymidter, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alterna-
tivet og Kristendemokraterne om Mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021.

Bevillingen har til formål at understøtte levende bymidter og vedrører en forsøgsordning for
frie bymidter, hvor 10 bymidter sættes fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag,
hvori etablering af lokale velfærdsfunktioner indgår.

 2017 2018 R
2019

R
2020

B
2021

F
2022

BO1
2023

BO2
2024

BO3
2025

BO3
2026

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .......................... 10,5 67,7 -28,3 -2,0 - - - - - -
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54. Støtte til byhaver i gårde og på tagterrasser, Udbetaling Danmark
På kontoen er der afsat 3,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 (2022-pl) til etablering af byhaver i

gårde og på tagterrasser i de større byer, jf. Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022
af december 2021.

Puljen udmøntes ved en ansøgningsrunde.

13.83.05. Saneringslån og saneringstilskud

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... - 3,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
40. Refusion fra Københavns Kom-

mune vedrørende tilbagekøbsret,
 Udbetaling Danmark

Indtægt ................................................ - 3,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21. Andre driftsindtægter .................... - 3,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark
Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med

tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved
saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles
ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af til-
bagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

13.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (Reservationsbev.)
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LBK

nr. 794 af 27. april 2021 med senere ændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingen på §

13.83.10.20. Landsbypulje, Udbetaling Danmark til afholdelse af ud-
gifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Midlerne overføres via intern statslig overførsel til § 13.51.01.
Bolig- og Planstyrelsen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/794
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 145,0 261,2 200,0 100,0 - - -
10. Pulje til opprioritering af det fy-

siske miljø i udkantsområderne
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,3 - - - - - -

20. Landsbypulje, Udbetaling Dan-
 mark

Udgift ................................................... 145,3 261,2 200,0 100,0 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 145,3 261,2 199,5 98,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,5 2,0 - - -

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Landsbypulje, Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger

i landdistrikterne. I forbindelse med forslag til finansloven for 2023 er der tilført 100,0 mio. kr.
(2023-pl) til puljen i 2023.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke
af juni 2014 er der afsat 55,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2016-2020 til en styrket indsats
i de danske udkantsområder.

Til kontoen er tilført 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i 2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2
mio. kr. i 2022 (alle beløb i 2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk
Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. De tilførte midler er omprioriteret fra det
tidligere statslige tilskud til byfornyelse.

Den afsatte bevilling anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af
dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer.

Kontoen er forhøjet med i alt 175,0 mio. kr. (2021-pl) i 2021, jf. Aftale mellem regeringen,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021
af december 2020. Ud af de 175,0 mio. kr. er der afsat 150,0 mio. kr. til at styrke nedrivnings-
indsatsen i de kommuner med det største behov for nedrivning af tomme boliger, mens der er
afsat 25,0 mio. kr. til at understøtte landsbyfornyelse. Udmøntningen vil ske samlet for hele be-
villingen til landsbypuljen.

Kontoen er i 2022 forhøjet med 102,5 mio. kr. (2022-pl) til nedrivning, istandsættelse og
områdefornyelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance,
Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om Mere liv i bymidter og landdistrikter af
november 2021.

Puljens midler kan anvendes til istandsættelse mv. af bosætningshuse, når den fornødne
hjemmel til at etablere bosætningshuse er tilvejebragt.



116 § 13.83.11.

13.83.11. Oplysning og vejledning vedørende byfornyelse og boliger (Reservations-
bev.)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt for-
bedring af byer og boliger.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 13.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og
vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Oplysning og vejledning

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

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

10. Oplysning og vejledning
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Udredning og forsøg

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
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10. Udredning og forsøg
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
Staten har udstedt en række garantier for lån vedrørende byfornyelse og har ydet lån i for-

bindelse med indfrielse af garantierne. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrø-
rende indfriede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Lån
og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudse i hvilket omfang, der
vil opstå garantiindfrielser, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkon-
toen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægtsbevilling ......................................... -0,3 - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
10. Afdrag og indfrielser på lån til

byfornyelse mv., Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,3 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. -0,3 - - - - - -
Indtægt ................................................ -0,3 - 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0
55. Statslige udlån, afgang .................. -0,3 - 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

12. Indfrielse af garanti vedrørende
lån til evt. tabsgivende udgifter,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægt ................................................ - - 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

14. Indfrielse af garanti vedrørende
omkostninger til privat byforny-
else, Udbetaling Danmark
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

16. Indfrielse af garanti vedrørende
værdiforøgende lån, Udbetaling

 Danmark
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

10. Afdrag og indfrielser på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører kommunale regarantier for tab på statsgarantier for byfornyelseslån. På

kontoen registreres indbetalinger fra regaranterne, der nedbringer de statslige tab konstateret på
§ 13.83.77.12. Indfrielse af garanti vedrørende lån til evt. tabsgivende udgifter, Udbetaling Dan-
mark.
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12. Indfrielse af garanti vedrørende lån til evt. tabsgivende udgifter, Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK nr. 794 af 27. april 2021. Garantierne

vedrører lån, som finansierer evt. tabsgivende udgifter vedrørende byfornyelse og boligforbedring.
Kommunerne regaranterer for 50 pct. eller 75 pct. af garantibeløbet.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Derudover
indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af
garantier.

Pr. 31. december 2020 var der udstedt garantier for 6,1 mia. kr.

14. Indfrielse af garanti vedrørende omkostninger til privat byfornyelse, Udbetaling Dan-
mark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016. Garantierne
vedrører omkostninger ved private byfornyelsesager.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Derudover
indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af
garantier.

Pr. 31. december 2021 var der udstedt garantier for 2,7 mio. kr.

16. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016. Garantierne

vedrører finansiering af værdiforøgende ombygningsudgifter og ombygningstab vedrørende by-
fornyelse og boligforbedring.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Derudover
indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af
garantier.

Pr. 31. december 2020 var der udstedt garantier for 157,8 mio. kr.

13.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På

kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder
tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Vedrørende Udbetaling Danmarks disposi-
tionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på §
7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
30. Afskrivning på lån vedrørende

byfornyelse mv., Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/794
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1228
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1228


§ 13.83.78.30. 119

30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres

udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder
tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag
af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med
betydelig usikkerhed.

13.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri,

§ 13.81. Alment boligbyggeri.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-

ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne jf. akt. 212 af 10. maj
2000.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om
tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.
En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Følgende konti er omfattet af nutids-
værdiberegning: § 13.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, § 13.84.02.
Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, § 13.84.03. Hensættelse vedrø-
rende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, §13.84.05. Hensættelse
vedrørende finansiering af alment nybyggeri, § 13.84.20. Hensættelse vedrørende støtte til almene
boliger på øer, § 13.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, § 13.84.32.
Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger, § 13.84.33. vedrørende ydel-
sessikring til visse almene boligafdelinger, § 13.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, § 13.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte
mv. til almene boliger mv., § 13.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger,
§ 13.84.42. Hensættelse vedrørende rente -og afdragsbidrag til ungdomsboliger, § 13.84.43.
Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, §13.84.44. Hensættelse vedrørende
ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, § 13.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startbo-
liger til unge, § 13.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til unge, § 13.84.57. Hensættelse vedrø-
rende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (in-
klusionsboliger).

Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for
diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

13.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge
af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det
være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpas-
ningslån på § 13.84.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret
efter den 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark og § 13.84.01.45. Hensættelse ved-
rørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter den 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, samt
at den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -1.844,9 -3.789,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -0,5 -4,7 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelses-

støtte til almene boliger med in-
dekslån, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

40. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til almene boliger finansi-
eret efter 1. januar 1999 (nomi-
nallån), Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -10,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -10,8 - - - - -

45. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til almene boliger, tilsagn
efter 1. juli 2009, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... -1.842,3 -3.754,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -1.842,3 -3.754,6 - - - - -

50. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til renovering af ungdoms-
boliger mv., Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... -2,6 -23,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -2,6 -23,6 - - - - -
Indtægt ................................................ -0,5 -4,7 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -0,5 -4,7 - - - - -

55. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til universitetsnære ung-
domsboliger, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling
Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn
om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområdet
§ 13.81. Alment boligbyggeri. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet
kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den an-
vendte tilbagediskonteringsrente i det pågældende tilsagnsår.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2040.
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40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999
(nominallån), Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar
1999 - 30. juni 2009. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være
udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-
diskonteringsrente i det pågældende tilsagnsår.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbe-
taling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et en-
gangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente i
det pågældende tilsagnsår.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet. Herefter vil der være indbetalinger af beboerbetaling i 10 år.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling
Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999
og frem.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling
Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen
omfatter tilsagn, der er afgivet fra og med 2022. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende
til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt
med den anvendte tilbagediskonteringsrente i det pågældende tilsagnsår.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet.

13.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -24,2 -59,4 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -6,5 -13,4 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ung-

domsboligbidrag til almene boli-
ger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -24,2 -59,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -24,2 -59,4 - - - - -
Indtægt ................................................ -6,5 -13,4 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -6,5 -13,4 - - - - -
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15. Hensættelse vedrørende ung-
domsboligbidrag til universitets-
nære boliger, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark
Med virkning fra 1997 har kommunalbestyrelserne kunnet give tilsagn om ungdomsboligbi-

drag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller
andre unge med socialt betinget behov. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at til-
skuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den
anvendte tilbagediskonteringsrente i det pågældende tilsagnsår.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-
eringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling
Danmark

Med virkning fra den 1. juli 2010 har kommunalbestyrelserne kunnet give tilsagn om ung-
domsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos
af unge under uddannelse. Kontoen omfatter tilsagn, der er afgivet fra og med 2022. Hensættelsen
er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud.
Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente i det pågældende
tilsagnsår.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-
eringen af byggeriet.

13.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 13.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 2,4 -4,6 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud

til indretning af servicearealer i
tilknytning til ældreboliger, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... 2,4 -4,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,4 -4,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældre-
boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 er der givet tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri
eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende æl-
dreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et lø-
bende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være
udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-
diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.
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Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2022, mens udbetaling af til-
skud fra 2001 og efterfølgende år finder sted som oftest inden fem år efter tilsagnsåret.

13.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.81.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i for-
bindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter
til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 71,1 -146,2 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende indtæg-

ter fra Landsbyggefonden, Ud-
 betaling Danmark

Indtægt ................................................ 71,1 -146,2 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 71,1 -146,2 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark
I henhold til lov om almene boliger, jf. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (Almenbolig-

loven) med senere ændringer og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017
med senere ændringer, medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til al-
mene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som
en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-
rente i det pågældende tilsagnsår.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører ca. 32 år efter tilsagnsåret.

13.84.10. Hensættelse vedrørende blandede byer
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-

telserne vedrørende § 13.81.10. Blandede byer. 

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
15. Hensættelse vedrørende tilskud

til bæredygtige almene boliger,
 Udbetaling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende tilskud
til forsøg med almene boliger og
byområder til ældres behov, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1877
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192396
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25. Hensættelse vedrørende tilskud
til nye kategorier for tilgængeli-
ge boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

30. Hensættelse vedrørende tilskud
til etablering af almene boliger
på småøer, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

35. Hensættelse vedrørende tilskud
til almene boliger i ø-kommuner
og Bornholms Regionskommu-
ne, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

40. Hensættelse vedrørende tilskud
til etablering af særligt billige
almene boliger, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

45. Hensættelse vedrørende tilskud
til nedsat husleje i almene boli-
ger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

50. Hensættelse vedrørende tilskud
til fortætning i almene boligaf-
delinger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

55. Hensættelse vedrørende grund-
købslån til etablering af almene
boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

60. Hensættelse vedrørende tilskud
til erhvervelse og omdannelse af
erhvervsejendomme til almene
boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -
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65. Hensættelse vedrørende støtte til
erhvervelse af ustøttede bolig-
ejendomme, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

15. Hensættelse vedrørende tilskud til bæredygtige almene boliger, Udbetaling Danmark
I perioden 2022-2026 kan der gives tilsagn om tilskud til udvikling af bæredygtige løsninger

i nybyggeri og renovering af almene boliger.
Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted inden for fire år efter tilsagnsåret.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til forsøg med almene boliger og byområder til ældres
behov, Udbetaling Danmark

I perioden 2022-2026 kan der gives tilsagn om tilskud til forsøg med tilpasning af eksiste-
rende almene boliger og boligområder til ældres behov.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted inden for fire år efter tilsagnsåret.

25. Hensættelse vedrørende tilskud til nye kategorier for tilgængelige boliger, Udbetaling
Danmark

I perioden 2022-2023 kan der gives tilsagn om tilskud til udarbejdelse af nye kategorier for
tilgængelige boliger for personer med handicap og indsamling af data vedrørende tilgængelige
boliger.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted inden for fire år efter tilsagnsåret.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger på småøer, Udbetaling
Danmark

I perioden 2022-2026 kan der ydes etableringstilskud til almene boliger på småøer. Til-
skuddet medfører bl.a. lavere husleje.

Udbetalingerne på kontoen finder sted, når byggerierne er afsluttede. Der forventes udbeta-
linger i perioden fra og med 2026.

35. Hensættelse vedrørende tilskud til almene boliger i ø-kommuner og Bornholms Regi-
onskommune, Udbetaling Danmark

I perioden 2022-2026 kan der ydes etableringstilskud til almene boliger i ø-kommuner og
Bornholms Regionskommune. Tilskuddet medfører bl.a. lavere husleje.

Udbetalingerne på kontoen finder sted, når byggerierne er afsluttede. Der forventes udbeta-
linger i perioden fra og med 2026.

40. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af særligt billige almene boliger, Udbeta-
ling Danmark

I perioden 2022-2027 kan der ydes etableringstilskud til særligt billige almene familieboli-
ger, der udlejes til boligsøgende med et akut boligbehov og lav betalingsevne, herunder hjemløse.

Udbetalingerne på kontoen finder sted, når byggerierne er afsluttede. Der forventes udbeta-
linger i perioden fra og med 2026.
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45. Hensættelse vedrørende tilskud til nedsat husleje i almene boliger, Udbetaling Danmark
I perioden 2022-2023 kan der gives tilsagn om tilskud til nedsættelse af huslejen i almene

familieboliger, der udlejes til boligsøgende med et akut boligbehov og lav betalingsevne, herunder
hjemløse.

Udbetalingerne på kontoen forventes i op til ni år efter tilsagnsåret.

50. Hensættelse vedrørende tilskud til fortætning i almene boligafdelinger, Udbetaling
Danmark

I perioden 2022-2031 kan der gives tilsagn om tilskud til finansiering af forbedringsarbejder
i en eksisterende boligafdeling i forbindelse med etablering af nye almene boliger ved udvidelse
af den pågældende boligafdeling eller ved afhændelse af en del af boligafdelingens ejendom
(fortætning).

Udbetalingerne på kontoen forventes at blive påbegyndt to år efter tilsagnsåret.

55. Hensættelse vedrørende grundkøbslån til etablering af almene boliger, Udbetaling
Danmark

I perioden 2022-2031 kan der gives tilsagn om grundkøbslån til etablering af almene boliger
i områder, hvor de samlede grundudgifter ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet.

Udbetalingerne på kontoen forventes at blive påbegyndt to år efter tilsagnsåret.

60. Hensættelse vedrørende tilskud til erhvervelse og omdannelse af erhvervsejendomme til
almene boliger, Udbetaling Danmark

I perioden 2022-2031 kan der gives tilsagn om tilskud til erhvervelse med efterfølgende
ombygning til almene boliger af eksisterende ejendomme, som ikke anvendes til beboelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at blive påbegyndt fire år efter tilsagnsåret.

65. Hensættelse vedrørende støtte til erhvervelse af ustøttede boligejendomme, Udbetaling
Danmark

I perioden 2022-2031 kan der gives tilsagn om lån til etablering af almene boliger ved er-
hvervelse af eksisterende beboelsesejendomme, når der ikke kan gives støtte som ved nybyggeri
af almene boliger.

Udbetalingerne på kontoen forventes at blive påbegyndt fire år efter tilsagnsåret.

13.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt
udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 13.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende støtte til

etablering af skæve boliger, Ud-
 betaling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark
I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt

udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtte-
ordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op
til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.
Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

13.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-

telse vedrørende § 13.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud

til opførelse af boliger til flygt-
ninge, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge, Udbetaling Dan-
mark

I 2016 er der givet tilsagn om finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til nye
almene familieboliger.

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om finansieringstilskud til kommunerne.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025, når alle byggerier er afsluttede.

13.84.20. Hensættelse vedrørende støtte til almene boliger på øer
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.81.20. Støtte til almene boliger på øer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud

til etablering af almene boliger
på småøer, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende tilskud
til huslejenedsættelse i almene
boliger på småøer, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger på småøer, Udbetaling
Danmark

Der ydes etableringstilskud til almene boliger på småøer og i fire ø-kommuner i perioden
2021-2026. Tilskuddet medfører bl.a. en lavere husleje for beboerne.

Udbetalingerne af etableringstilskuddet finder sted, når byggerierne er afsluttede. Der for-
ventes udbetalinger fra kontoen i perioden 2026-2031.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til huslejenedsættelse i almene boliger på småøer, Ud-
betaling Danmark

Der ydes tilskud til nedsættelsen af husleje i almene familieboliger på småøer i perioden 2021
2026.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet var udbetalt som et en-
gangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente i
tilsagnsåret.

Udbetalingerne af tilskud til huslejenedsættelse finder sted løbende. Der vil være udbetalinger
fra kontoen i perioden 2021-2026.

13.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende rentesik-

ring til almene boliger
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette

kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist
ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i pri-
serne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2029.

13.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger, jf. finanslov for 2010.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende rentebi-

drag til alment boligbyggeri,
 Udbetaling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende rente og
afdragsbidrag til alment bolig-
byggeri, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

30. Hensættelse vedrørende rentebi-
drag til ældreboliger, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger fi-

nansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til
forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som
et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-
rente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

20. Hensættelse vedrørende rente og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling
Danmark

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med
et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes
anskaffelsessum.

Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som
et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-
rente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987

- 31. december 1989, og som er finansieret med indekslån (IS20-lån).
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.
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13.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, jf. finanslov for
2010.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelses-

sikring til visse almene boligaf-
delinger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling
Danmark

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf.
LBK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelses-
sikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der over-
stiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

13.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.
januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994, jf. fi-
nanslov for 2002.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelses-

støtte til almene boliger med til-
sagn før 1. januar 1994, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994,
Udbetaling Danmark

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte i perioden 1990-1993 betales ydelsesstøtte, der
udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales
af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54664
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Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2042.

13.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
30. Hensættelse vedrørende husleje-

sikring til visse almene boligaf-
delinger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling
Danmark

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som
har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte diskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at være ophørt i 2021.

13.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende rentesik-

ring til ungdomsboliger, Udbeta-
 ling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn

før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt
forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2029.
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13.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger, jf. finanslov for
2002.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende rentebi-

drag til ungdomsboliger, Udbe-
 taling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende afdrags-
bidrag til ungdomsboliger, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i

lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget
dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Kontoen ophører i 2022.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 - 31. december 1989

ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger
ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Kontoen ophører i 2022.

13.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132880
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelses-

støtte til ungdomsboliger, Udbe-
 taling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte.

Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af
beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

13.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelses-

støtte til kollektive bofællesska-
ber, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark
Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte

i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et

engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

13.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-

rende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv., jf. finanslov for 2012.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende drifts-

sikring til visse kollegier og en-
kelteværelser i alment byggeri,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment
byggeri, Udbetaling Danmark

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment bolig-
byggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig
husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2033.

13.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-

telser vedrørende § 13.81.52. Støtte til startboliger til unge.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende støtte til

etablering af startboliger til un-
ge, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende tilskud
til etablering af startboliger til
unge, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark
I perioden 2012-2015 er der ydet støtte til etablering og drift af startboliger til unge med

psykiske eller sociale problemer.
Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.
Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som

et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-
rente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.
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20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Dan-
mark

I perioden 2013-2015 er der ydet støtte til etablering og drift af startboliger til unge med
psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.
Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som

et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-
rente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

13.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.81.54. Støtte til boliger til unge.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende særligt

ungdomsboligbidrag til ommær-
kede almene boliger (ommærk-
ningsbidrag), Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger
(ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt om-
mærkningsbidrag. Støtten til ungdomsboligbidrag kan ydes for en periode på op til 10 år.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

13.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger
til psykisk og sårbare personer (inklusionsboliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-
telser vedrørende § 13.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt
sårbare personer (inklusionsboliger).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende støtte til

etablering og drift af inklusions-
boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -



136 § 13.84.57.10.

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling
Danmark

Med virkning fra 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusionsboliger
til psykisk og socialt sårbare personer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagedis-
konteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2033.

13.84.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende Forsøg,

oplysning og indsamling af data
mv. i det nye almene boligbyg-

 geri
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene
boligbyggeri

Udbetalingerne fra kontoen forventes at ophøre i 2023.

13.84.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende Energi-

sparepulje i den almene sektor
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende Energisparepulje i den almene sektor
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2023.

13.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri
På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri,

§ 13.82. Privat boligbyggeri.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-

ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne. Reguleringerne fore-
tages med hjemmel i akt. 212 af 10. maj 2000 om ændring af budget- og regnskabsprincipperne
for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om
tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.
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En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Dette gælder følgende konti: §
13.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger, § 13.85.05. Hensættelse vedrørende
støtte til friplejeboliger, § 13.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger samt §
13.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger. Disse konti opskrives årligt med
den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.
Diskontering af tilsagnsordninger.

13.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.82.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelses-

støtte til andelsboliger med in-
dekslån, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til andelsboliger finansi-
eret efter 1.1.1999, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Dan-
mark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og fi-
nansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets
samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct.
af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbe-
taling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger
med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som
et engangstilskud. Hensættelserne opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonte-
ringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.



138 § 13.85.05.

13.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -5,0 -20,2 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelses-

støtte til friplejeboliger, Udbeta-
 ling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

15. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til friplejeboliger, tilsagn
efter 1. juli 2009, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... -5,0 -20,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -5,0 -20,2 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter ydelsesstøtte til friplejeboliger med tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30.

juni 2009.
Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.
Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som

et engangstilskud. Hensættelserne opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonte-
ringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbe-
taling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 gives tilsagn om
ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som
et engangstilskud. Hensættelserne opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonte-
ringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen
.

13.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 13.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192396
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -1,0 -2,4 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud

til indretning af servicearealer i
tilknytning til friplejeboliger,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -1,0 -2,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -1,0 -2,4 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fripleje-
boliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 gives tilsagn om
tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar
tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fem år efter, at der er givet
tilsagn om støtte.

13.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger, jf. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende rentesik-

ring til andelsboliger, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før

1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt
forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2029.

13.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192396
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende rentebi-

drag til andelsboliger, Udbeta-
 ling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov

om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag
dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2027.

13.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisning
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende refusion

vedrørende kommunal anvis-
ningsret, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret, Udbetaling
Danmark

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå
aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godt-
gørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

13.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter, jf. finanslov for 2002.

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132880
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende præmi-

ering af boligsparekontrakter,
 Udbetaling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark
I perioden frem til den 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der

tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål.
Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at være ophørt senest i 2043.

13.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse
På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, §

13.83. Byfornyelse.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-

ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne. Reguleringerne fore-
tages med hjemmel i akt. 212 af 10. maj 2000 om ændring af budget- og regnskabsprincipperne
for statslige tilsagnsordninger.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om
tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Dette gælder følgende konti: §
13.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse, § 13.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte
til forbedringsarbejder, § 13.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og
privat byfornyelse, § 13.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering og §13.86.06.
Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for
diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

13.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, tidligere
§ 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2004,
§ 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2011,
§ 13.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 13.83.01.31. Kontant
betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark. § 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyel-
sestab - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002, § 13.83.01.51. Fornyelse
af bymidter og placering af lokale velfærdscentre, Udbetaling Danmark, § 13.81.01.54. Støtte til
etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser i større byer, Udbetaling Danmark og §
13.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 -0,2 - - - - -
11. Hensættelse vedrørende forbed-

ringstilskud til udlejningsboliger,
 Udbetaling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

12. Hensættelse vedrørende forbed-
ringstilskud - tilsagn før 2001

 (overgangsordning), Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

15. Hensættelse vedrørende forbed-
ringstilskud til andelsboliger,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

21. Hensættelse vedrørende refusion
af byfornyelsesudgifter, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... -0,1 -0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 -0,2 - - - - -

31. Hensættelse vedrørende kontant
udbetaling af byfornyelsestab
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

32. Hensættelse vedrørende kontant
udbetaling af byfornyelsestab -
tilsagn før 2001 (overgangsord-

 ning)
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

51. Hensættelse vedrørende fornyel-
se af bymidter og placering af
lokale velfærdscentre, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

54. Hensættelse vedrørende støtte til
byhaver i gårde og på tagterras-
ser, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

71. Hensættelse vedrørende ydelses-
bidrag til forbedringsarbejder
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
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11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter forbedringstilskud til udlejningsboliger ydet til udlejningsboliger efter de

regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2013. Forbedringstilskud svarer til
forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet
skyggelån.

Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som
et engangstilskud. Hensættelserne opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonte-
ringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Ud-
betaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud, som er ydet til udlejningsejendomme med tilsagn før
1. januar 2001, og som er finansieret efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som
et engangstilskud. Hensættelserne opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonte-
ringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslige udgifter til forbedringstilskud til andelsboliger med tilsagn efter

de regler, som var gældende fra og med 1. januar 2001 til 31. december 2003.
Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af

ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.
Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som

et engangstilskud. Hensættelserne opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonte-
ringsrente.

Kontoen ophører i 2022.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på be-

slutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører
således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Kontoen ophører i 2022.

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab
Kontoen omfatter udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab. Udbetalingerne

på kontoen vedrører tabsgivende udgifter på hovedtilsagn efter de regler, som var gældende fra
1. januar 2001 til 31. december 2003.

Kontoen ophører i 2022.

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (over-
gangsordning)

Kontoen omfatter statslige udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab med til-
sagn før 2001. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar
2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Kontoen ophører i 2022.
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51. Hensættelse vedrørende fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre,
Udbetaling Danmark

Kontoen er afsat til udgifter til fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre i
forbindelse med kommunernes tilsagn.

Udbetalingerne forventes at ske i op til tre år efter tilsagnsåret.

54. Hensættelse vedrørende støtte til byhaver i gårde og på tagterrasser, Udbetaling Dan-
mark

Kontoen er afsat til udgifter til etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser i større byer.
Udbetalingerne forventes at ske i op til tre år efter tilsagnsåret.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder
Kontoen omfatter statslige udgifter til ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Ydelsesbidrag

ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige
nominallån.

Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som
et engangstilskud. Hensættelserne opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonte-
ringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

13.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende ydelses-

støtte til forbedringsarbejder og
tab samt ydelsesbidrag til tab,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag
til tab, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni
1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35
lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.
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13.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfor-
nyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, jf. fi-
nanslov for 2012.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende tilskud

til privat byfornyelse, Udbeta-
 ling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

30. Hensættelse vedrørende tilskud
til aftalt boligforbedring, Udbe-

 taling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statsligt tilskud til nedsættelse af aftalte lejeforhøjelser, hvor der er givet

tilsagn til ombygningen efter lov om privat byfornyelse, som blev ophævet ved udgangen af 1997.
Der gives ikke nye tilsagn efter lov om privat byfornyelse, men der eksisterer et antal uudnyttede
tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter,
at støtteudbetalingen påbegyndes. Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato,
kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2030.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statsligt tilskud ydet efter reglerne om aftalt boligforbedring til den forhø-

jelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000
kr. årligt pr. bolig. Der gives ikke nye tilsagn efter reglerne om aftalt boligforbedring, men der
eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling
på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger frem til 2025.
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13.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende rentesik-

ring til sanering, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark
Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af

en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for
almene boligafdelinger.

Hensættelserne er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som
et engangstilskud. Hensættelserne opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

13.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-

telser vedrørende tidligere § 14.43.15. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder, jf. fi-
nanslov for 2000.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende rentebi-

drag til forbedringsarbejder, Ud-
 betaling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende afdrags-
bidrag til forbedringsarbejder,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov nr. 322 af

24. maj 1989 om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de
indekslån (IS 20 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningsta-
bet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov nr. 322

af 24. maj 1989 om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen
af afdraget på de indekslån (IS 20 lån), som finansierer ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

13.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelser i særlig kvarterløftsindsats
(FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-
telse vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000), jf. fi-
nanslov for 2005.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende byg-

ningsfornyelse i særlig kvarter-
løftindsats, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats, Udbetaling Dan-
mark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten
stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2038.

13.86.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensæt-

telse vedrørende § 13.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/1989/322
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/1989/322
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
20. Hensættelse til tilskud til nedriv-

ning og istandsættelse af boliger
og bygninger i landdistrikterne,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - - - -

20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdi-
strikterne, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse
af boliger og bygninger i landdistrikter.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i op til tre år efter tilsagnsåret.

13.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse
og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 13.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende oplys-

ning og vejledning
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

13.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. På kontoen oppebæres

indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 13.83.12.
Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Hensættelse vedrørende udred-

ning og forsøg
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022. 

13.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 13.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 13.83.01.42.
Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 13.83.01.43. Indfasningsstøtte
til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 13.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter,
Udbetaling Danmark, § 13.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Dan-
mark og § 13.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Ud-
betaling Danmark.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
41. Hensættelse vedrørende refusion

af byfornyelsesudgifter, Udbeta-
 ling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

42. Hensættelse vedrørende refusion
af udgifter til områdefornyelse,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

43. Hensættelse vedrørende indfas-
ningstøtte til forbedringsarbej-
der, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

44. Hensættelse vedrørende støtte til
 vedligeholdelsesudgifter, Udbe-
 taling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

45. Hensættelse vedrørende kontant
tilskud til ejer- og andelsboliger,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

46. Hensættelse vedrørende erstat-
ninger vedrørende påbud vedrø-
rende sundheds- og brandfare,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
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41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter, som

kommunerne afholder på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.

43. Hensættelse vedrørende indfasningstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til indfasningsstøtte. Kommu-

nerne kan give tilsagn om indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelsen i forbindelse
med bygningsfornyelse af private udlejningsboliger med tilsagn efter den 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter støtte til udgifter vedrørende genopretning af vedligeholdelsesefterslæb,

nedrivning, fjernelse af skrot og affald samt indretning af tomme grunde til offentlige byrum i
forbindelse med kommunernes tilsagn om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og tomme er-

hvervsbygninger. Kommunerne kan give tilsagn om støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter
i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til for-
samlingshuse kan kommunen give tilsagn om støtte til istandsættelsesarbejder.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og
brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunale udgifter til erstatning vedrørende påbudte
foranstaltninger med tilsagn fra og med den 1. juli 2008.

13.88. Byggeri mv.
Aktivitetsområdet omfatter opgaver i relation til byggeri og puljer, herunder tilskud til BU-

ILD samt udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen. Aktivitetsområdet administreres af
Bolig- og Planstyrelsen.

13.88.01. BUILD Institut for byggeri, by og miljø (Reservationsbev.)
Af kontoen ydes tilskud til BUILD Institut for byggeri, by og miljø, Aalborg Universitet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 25,2 18,8 23,9 24,7 23,7 23,3 22,9
10. BUILD Institut for byggeri, by
 og miljø

Udgift ................................................... 25,2 18,8 23,9 24,7 23,7 23,3 22,9
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... - 4,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 25,2 0,5 23,9 24,7 23,7 23,3 22,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 13,5 - - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,8
I alt .................................................................................................................................. 8,8

10. BUILD Institut for byggeri, by og miljø
Tilskuddet forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Indenrigs- og Boligministeriet:
BUILD skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som

myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på
bygge- og boligområdet, herunder vedrørende tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Indenrigs- og Boligministeriet:
BUILD skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den of-

fentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.
Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Bolig- og Planstyrelsen om løsning

af ovenstående opgaver.

Tilgængelighedsrådgivning:
Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt som permanent bevilling fra 2018 til BUILDs indsats inden

for tilgængelighedsrådgivning, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmønt-
ning af satspuljen for 2018 på børne- og socialområdet af november 2017.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2020-2023, jf. Aftale mellem regeringen, Ra-
dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af
december 2019.

13.88.02. Byggeri (tekstanm. 103) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekter og aktiviteter
mv., heraf 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift fra § 13.88.02.20. Pulje til bæredygtigt byggeri til § 13.51.01.
Bolig- og Planstyrelsen.

BV 2.10.5 Der er adgang til at foretage intern statslig overførsel årligt på op til
0,2 mio. kr., dog maksimalt svarende til den faktiske udgift, i forbin-
delse med administration mv. fra § 13.88.02.10. Standarder for bygge-
varer til § 13.51.01.10. Bolig- og Planstyrelsen, almindelig virksomhed.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 18,2 20,6 32,3 7,4 7,4 7,4 7,4
10. Standarder for byggevarer

Udgift ................................................... 5,5 2,9 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,3 2,7 5,4 5,7 5,7 5,7 5,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

11. Tilgængelighedspulje
Udgift ................................................... 11,3 -0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,3 -0,6 - - - - -

12. Tilskud til Dansk Arkitektur
 Center

Udgift ................................................... 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

17. Undersøgelser af legionellasmit-
 te

Udgift ................................................... - 1,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,1 - - - - -

20. Pulje til bæredygtigt byggeri
Udgift ................................................... - 14,0 21,3 - - - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,6 0,6 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 13,0 20,7 - - - -

25. Omkostningseffektive energire-
 noveringer

Udgift ................................................... - 1,8 4,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 1,8 1,8 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,2 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,0
I alt .................................................................................................................................. 17,0

10. Standarder for byggevarer
Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af danske interesser i forbindelse med interna-

tionalt standardiseringsarbejde på byggeområdet, videreudvikling og oversættelser af europæiske
standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke
konkrete forhold i det færdige byggeri, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft.

Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket med-
fører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 harmoniserede produktstan-
darder. Der arbejdes derudover løbende på at udvikle nye, fælleseuropæiske design- og udførel-
sesstandarder, der blandt andet indeholder beregningsmetoder og beskrivelser af, hvordan byg-
getekniske løsninger kan udføres. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige na-



§ 13.88.02.10. 153

tionale standarder på byggeområdet afløses af europæiske, harmoniserede produktstandarder og
fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de
europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

11. Tilgængelighedspulje
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center
Af kontoen afholdes udgifter til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af

den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsministeriet, Realdania, Kulturministeriet og
Indenrigs- og Boligministeriet.

Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og byg-
ningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet for
at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere
øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor
mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til
afholdelse af udgifter af driftsmæssig karakter.

17. Undersøgelser af legionellasmitte
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til bæredygtigt byggeri
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Omkostningseffektive energirenoveringer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.88.03. Nordisk Ministerråds vision 2030 (tekstanm. 103 og 106) (Reservations-
bev.)

Kontoen har til formål at udmønte puljer til arbejdsprogrammer under Nordisk Ministerråds
vision 2030, jf. Aftale i Nordisk Ministerråd om handlingsplan for Nordisk bæredygtigt og kon-
kurrencedygtigt byggeri 2021-2024 af september 2020. Puljen til arbejdsprogrammerne anvendes
til konkrete indsatser, der biddrager til at understøtte et mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt
byggeri i norden, herunder til etablering af et sekretariat. Puljen udmøntes gennem tre initiativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.10.2 Indtægter ud over de i finansloven budgetterede kan anvendes til en

forøgelse af udgiftsbevillingen. I forbindelse med bevillingsafregningen,
redegøres der for konsekvenserne af mer- eller mindreindtægter.

BV 2.10.5 Der er adgang til at foretage intern statslig overførsel på op til 3,2 mio.
kr. i lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift til §
13.51.01. Bolig- og Planstyrelsen til administration af ordningen i
2022-2024.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 12,2 7,2 6,1 6,6 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 12,2 7,2 6,1 6,6 - -
10. Holdbare materialevalg og arki-
 tektur

Udgift ................................................... - 6,0 1,5 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 6,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1,5 - - - -
Indtægt ................................................ - 6,0 1,5 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 6,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 1,5 - - - -

20. Emissionsfrie arbejdspladser
Udgift ................................................... - 6,0 1,5 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 6,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1,5 - - - -
Indtægt ................................................ - 6,0 1,5 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 6,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 1,5 - - - -

30. Bæredygtigt og konkurrencedyg-
 tigt byggeri

Udgift ................................................... - 0,2 4,2 6,1 6,6 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 2,3 3,2 3,2 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1,9 2,9 3,4 - -
Indtægt ................................................ - 0,2 4,2 6,1 6,6 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,2 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 4,2 6,1 6,6 - -

10. Holdbare materialevalg og arkitektur
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Emissionsfrie arbejdspladser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri
På kontoen er der afsat 4,2 mio. kr. årligt i 2021-2023 og 4,6 mio. kr. i 2024, jf. akt. 262 af

3. juni 2021 om afholdelse af udgifter til tre programpakker under Nordisk Ministerråds vision
2030. Puljen skal anvendes til etablering af et sekretariat, der skal sikre fremdrift, faglig koordi-
nering og vidensdeling samt varetagelse af tværgående opgaver mellem de konkrete projekter
under de fem nordiske arbejdspakker om bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri, samt den
øvrige nordiske byggebranche. Sekretariatet vil have til opgave at stå for support og uddeling af
midler til den private sektor til kompetenceopbyggende aktiviteter i hele norden. Indsatsen vil i
2024 også indeholde udarbejdelsen af en samlet rapport, der skal belyse resultater og give anbe-
falinger til forankring i branchen.

Budgetteringen af midlerne er ændret til 6,1 mio. kr. i 2023 og 6,6 mio. kr. i 2024 (2023-pl)
i forbindelse med finansloven for 2023. Ændringen kommer på baggrund af et konsolideret
budget i forbindelse med den endelige kontraktindgåelse med organisationen Nordic Innovation
om opgaven. Samlet set er bevillingen den samme i perioden 2022-2024.
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Tilskud til kommuner mv.

13.91. Tilskud til kommuner
Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til kommuner og regioner mv.

13.91.02. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 - - - - - -
10. Tilskud til forsøgsordning vedr.
 kontorfællesskaber

Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -

10. Tilskud til forsøgsordning vedr. kontorfællesskaber
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.91.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119 og 120) (Lovbunden)

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LBK nr. 64 af 19. januar 2021, yder
staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til
finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 102.386,3 109.563,4 107.493,8 112.379,0 112.378,9 112.379,0 112.379,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,1 - - - - -
10. Statstilskud til sundhedsområdet

Udgift ................................................... 100.486,5 107.558,2 105.428,8 110.182,1 110.182,0 110.182,1 110.182,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 100.486,5 107.558,2 105.428,8 110.182,1 110.182,0 110.182,1 110.182,1
Indtægt ................................................ - 1,1 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 1,1 - - - - -

20. Statstilskud til udviklingsområ-
 der

Udgift ................................................... 1.899,8 2.005,2 2.065,0 2.196,9 2.196,9 2.196,9 2.196,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.899,8 2.005,2 2.065,0 2.196,9 2.196,9 2.196,9 2.196,9

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/64
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10. Statstilskud til sundhedsområdet
Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2023 fastsat til

110.182,1 mio. kr., jf. akt. 318 af 23. juni 2022.
Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om re-

gionernes finansiering, jf. LBK nr. 64 af 19. januar 2021. Denne bestemmelse indebærer, at til-
skuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og
lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kom-
munerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan
finansministeren med Folketingets tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret
udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2023 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund
for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2023 af juni 2022.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på
sundhedsområdet.

20. Statstilskud til udviklingsområder
Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2023 fastsat til 2.196,9

mio. kr., jf. akt. 318 af 23. juni 2022. Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver
fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærknin-
gerne til § 13.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet ovenfor. For 2023 er tilskuddet således
fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og
Danske Regioner om regionernes økonomi for 2023 af juni 2022. Tilskuddet fordeles til de en-
kelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

13.91.04. Øvrige tilskud til regionerne (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 40,6 - - - - - -
10. Aktiviteter vedr. generationsfor-

urening ved Cheminova
Udgift ................................................... 40,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 40,6 - - - - - -

10. Aktiviteter vedr. generationsforurening ved Cheminova
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.91.11. Kommunerne (tekstanm. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136 og 137) (Lovbunden)

Staten yder et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/64
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/63
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 66.840,4 90.407,2 84.797,1 74.150,6 74.150,6 74.150,6 74.150,6
Indtægtsbevilling ......................................... 557,4 197,7 265,8 - - - -
20. Statstilskud til kommuner

Udgift ................................................... 66.838,8 90.407,2 84.797,1 74.150,6 74.150,6 74.150,6 74.150,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 66.838,8 90.407,2 84.797,1 74.150,6 74.150,6 74.150,6 74.150,6

60. Selvbudgettering
Udgift ................................................... 1,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,6 - - - - - -
Indtægt ................................................ 499,9 197,2 265,8 - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 499,9 197,2 265,8 - - - -

81. Modregning i statstilskud ved
kommuners afståelse af energi-

 virksomheder
Indtægt ................................................ 57,5 0,5 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 57,5 0,5 - - - - -

20. Statstilskud til kommuner
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt tilskud til

kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021, § 14, § 22, § 23, § 23b og § 23c.
Tilskuddet er for 2023 fastsat til 75.015,7 mio. kr., jf. akt. 318 af 23. juni 2022.
Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pris- og lønregu-

lering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2023 indeholder en yderligere regulering på
192,3 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kom-
munerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det
Udvidede Totalbalanceprincip). Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 6.385,0 mio.
kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres tilskudspuljen til kommuner i en vanskelig økonomisk
situation på 336,6 mio. kr., som er overført til § 13.91.12.88. Særtilskud målrettet kommuner i
en svær økonomisk situation og den kommunale andel på 528,5 mio. kr. af tilskuddet til udsatte
ø- og yderkommuner, jf. § 13.91.12.52. Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner.

Parkeringsindtægter modregnes som følges af § 15 a, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021.
Modregningsordningen vedr. parkering indebærer, at indtægter fra betalingsparkering, der over-
stiger et fastsat loft på 320 kr. pr. indbygger (2020-niveau), modregnes fuldt ud i den enkelte
kommunes bloktilskud.

Individuel- og kollektiv modregning vedr. skattestigninger sker som følge af § 14, stk. 2, nr.
6, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021. Modregningen indebærer, at bloktilskuddet reguleres med
et beløb svarende til den samlede provenustigning sfa. ændringer i skatteudskrivningen for kom-
munerne under ét fratrukket nedsættelser afregnet med de enkelte kommuner.

Det fastsatte tilskud for 2023 er videreført i 2024-2026.

60. Selvbudgettering
Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem

et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og et "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb
og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udlig-
ningsbeløb.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/63
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Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og
tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatnings-
grundlaget mv.

I overensstemmelse med lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf.
LBK nr. 63 af 19. januar 2021 vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede
budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.
I 2023 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2020.

Ingen kommuner har valgt selvbudgettering for 2020 og efterreguleringen udgør dermed 0,0 mio.
kr. i 2023.

Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2023 vil blive budgetteret i forbindelse med
de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2023.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder
I henhold til lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning og lov

om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner reduceres en kommunes statstilskud
i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af
19. januar 2021, i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af forsyningsvirksomheder.
Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til
enten 40 pct. af det af Forsyningstilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at
deponere restbeløbet, eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Der gælder særlige
modregningsregler efter lov om naturgasforsyning.

Der budgetteres ikke længere på kontoen, da modregning fastlægges i finansåret.

13.91.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden)
Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud,

der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stil-
lede, til kommuner med mindre øer, til kommuner på større øer og til udsatte ø- og yderkom-
muner og til udsatte hovedstadskommuner.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 10.144,3 11.728,0 12.335,2 11.613,3 11.315,9 11.283,5 11.101,9
10. Særlig vanskeligt stillede kom-

muner (tekstanm. 138)
Udgift ................................................... 350,0 355,3 361,3 620,0 370,0 370,0 370,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 350,0 355,3 361,3 620,0 370,0 370,0 370,0

20. Tilskud til ø-kommuner
Udgift ................................................... 138,6 201,6 204,9 209,8 209,8 209,8 209,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 138,6 201,6 204,9 209,8 209,8 209,8 209,8

21. Tilskud til vanskeligt stillede ø-
 kommuner

Udgift ................................................... 30,7 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 30,7 - - - - - -

30. Tilskud til kommuner med min-
 dre øer

Udgift ................................................... 118,8 120,5 122,7 125,6 125,6 125,6 125,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 118,8 120,5 122,7 125,6 125,6 125,6 125,6

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/63
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35. Nedsættelse af færgetakster for
godstransport til og fra øer
Udgift ................................................... 38,5 39,0 39,8 40,8 40,8 40,8 40,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 38,5 39,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 39,8 40,8 40,8 40,8 40,8

36. Momskompensation for tilskud
til nedsættelse af færgetakster

 for godstransport
Udgift ................................................... 8,3 8,4 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 8,5 8,7 8,7 8,7 8,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,3 8,4 - - - - -

40. Tilskud til bedre dagtilbud
 (tekstanm. 139)

Udgift ................................................... 568,1 576,6 586,4 600,5 600,5 600,5 600,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 568,1 576,6 586,4 600,5 600,5 600,5 600,5

50. Tilskud til grænsenære kommu-
ner i Syddanmark og Øresunds-

 regionen
Udgift ................................................... - 101,5 103,2 105,7 105,7 105,7 105,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 101,5 103,2 105,7 105,7 105,7 105,7

51. Tilskud til kommuner med bo-
ligområder med en særlig høj

 kriminalitet
Udgift ................................................... - 91,4 93,0 95,2 95,2 95,2 95,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 91,4 93,0 95,2 95,2 95,2 95,2

52. Tilskud til udsatte ø- og yder-
 kommuner

Udgift ................................................... - 1.522,5 1.548,4 1.585,6 1.585,6 1.585,6 1.585,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 1.522,5 1.548,4 1.585,6 1.585,6 1.585,6 1.585,6

53. Tilskud til overgangsordning
Udgift ................................................... - - 239,0 223,2 67,9 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 239,0 223,2 67,9 - -

54. Tilskud til kommuner med tab
som følge af manglende oplys-
ninger om medbragt uddannelse
Udgift ................................................... - 1.123,5 1.123,5 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 1.123,5 1.123,5 - - - -

55. Tilskud til udsatte hovedstads-
 kommuner

Udgift ................................................... - 246,7 250,9 256,9 256,9 256,9 256,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 246,7 250,9 256,9 256,9 256,9 256,9

56. Tilskud til Furesø Kommune
 (tekstanm. 140)

Udgift ................................................... - - 30,4 32,1 32,1 32,1 32,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 30,4 32,1 32,1 32,1 32,1

57. Tilskud vedr. fysisk og mental
rehabilitering og kulturtilbud til

 sårbare ældre
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Udgift ................................................... - 80,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 80,0 - - - - -

60. Tilskud til kommuner, der ned-
sætter skatten (tekstanm. 141)
Udgift ................................................... 132,9 60,4 64,5 122,4 82,1 78,6 37,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 132,9 60,4 64,5 122,4 82,1 78,6 37,5

61. Tilskud til uændret kommunal
skat (tekstanm. 142)
Udgift ................................................... - 398,5 700,6 648,1 796,3 835,3 694,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 398,5 700,6 648,1 796,3 835,3 694,8

70. Tilskud til generelt løft af ældre-
 plejen

Udgift ................................................... 756,8 768,2 781,3 800,1 800,1 800,1 800,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 756,8 768,2 781,3 800,1 800,1 800,1 800,1

75. Tilskud til bekæmpelse af en-
somhed (tekstanm. 143)
Udgift ................................................... 101,4 102,9 104,6 107,1 107,1 107,1 107,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 101,4 102,9 104,6 107,1 107,1 107,1 107,1

76. Tilskud vedr. genoptagelse af
 besøg mv.

Udgift ................................................... 100,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 100,0 - - - - - -

77. Gratis adgang til lokale aktivite-
ter for +65 årige
Udgift ................................................... 40,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 40,0 - - - - - -

78. Dagsture, udendørs aktiviteter
mv. til borgere på socialpsyki-
atriske botilbud og andre botil-

 bud
Udgift ................................................... 20,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 20,0 - - - - - -

79. Tilskud til kommuner med ud-
ligningstab som følge af ændret
kontering af ældreudgifter
Udgift ................................................... 707,1 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 707,1 - - - - - -

80. Tilskud til styrket kvalitet i æl-
dreplejen (tekstanm. 144)
Udgift ................................................... 1.014,3 1.029,5 1.047,0 1.072,1 1.072,1 1.072,1 1.072,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.014,3 1.029,5 1.047,0 1.072,1 1.072,1 1.072,1 1.072,1

81. Tilskud til initiativer for svæk-
 kede ældre

Udgift ................................................... 14,7 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 14,7 - - - - - -

84. Tilskud til en værdig ældrepleje
 (tekstanm. 145)

Udgift ................................................... 1.062,3 1.078,2 1.096,5 1.122,8 1.122,8 1.122,8 1.122,8
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42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... 1.062,3 1.078,2 1.096,5 1.122,8 1.122,8 1.122,8 1.122,8

87. Tilskud til styrkelse af kommu-
 nernes likviditet

Udgift ................................................... 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0

88. Særtilskud målrettet kommuner i
en svær økonomisk situation
Udgift ................................................... 318,4 323,2 328,7 336,6 336,6 336,6 336,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 318,4 323,2 328,7 336,6 336,6 336,6 336,6

89. Tilskud til kommuner, der har
tab som følge af revision af ud-

 dannelsesstatistikken
Udgift ................................................... 1.123,5 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.123,5 - - - - - -

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 138)
Der ydes et årligt tilskud til vanskeligt stillede kommuner i henhold til § 16 i lov om kom-

munal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021. Tilskuds-
rammen udgør 350,0 mio. kr. (2020-pl) og reguleres med den forventede pris- og lønudvikling
for den kommunale sektor. Bevillingen er forhøjet i 2023 med 250,0 mio. kr., jf. akt. 318 af 23.
juni 2022.

En del af tilskuddet kan anvendes til at indgå udviklingspartnerskaber på op til 4 år med et
begrænset antal kommuner efter kriterier for kommuner med særlige økonomiske udfordringer
og behov for særlige tiltag og/eller tæt økonomisk opfølgning.

Af det samlede tilskudsbeløb anvendes 0,936 mio. kr. til tilskud til Aabenraa Kommune
vedrørende det tyske mindretal. Tilskuddet udmeldes til kommunen i forbindelse med Indenrigs-
og Boligministeriets generelle tilskudsudmelding.

Den resterende del af tilskuddet fordeles af indenrigs- og boligministeren. Denne del af til-
skuddet fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en individuel vurdering af den enkelte kom-
munes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Tilskud til ø-kommuner
Indenrigs- og Boligministeriet yder et årligt tilskud på i alt 209,8 mio. kr. til kommuner på

øer uden fast forbindelse, der består af en kommune i henhold til § 21 i lov om kommunal ud-
ligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021. Der ydes dog ikke
tilskud til Fanø Kommune. Kontoen reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den
kommunale sektor.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. Fra 2021 og
frem forhøjes tilskuddet til disse kommuner med 60,0 mio. kr. årligt, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet om et nyt udligningssystem af
maj 2020. Forhøjelsen af tilskuddet er samtidig en videreførelse og forhøjelse af det 2-årlige til-
skud til vanskeligt stillede ø-kommuner, jf. § 13.91.12.21. Tilskud til vanskeligt stillede ø-kom-
muner. I 2023 udgør tilskuddet til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø i alt 156,5 mio. kr. årligt.
Indenrigs- og boligministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2023 fastsat til 53,3 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021.
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21. Tilskud til vanskeligt stillede ø-kommuner
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer
Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning

og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021, fastsat i 2023 til 125,6 mio.
kr. årligt. Kontoen reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Tilskuddet fordeles af indenrigs- og boligministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for
kommuner med mindre øer.

35. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer
Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i henhold til § 21 a i lov om

kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021, fastsat
i 2023 til 40,8 mio. kr. årligt. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse
af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme
kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner, med undtagelse af Esbjerg Kommune, som dog modtager tilskud til en
særlig godsordning for Mandø i henhold til § 21 c i samme lov, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021.

Tilskuddet fordeles af indenrigs- og boligministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for
kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

36. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport
I henhold til § 21 b, stk. 8-9, i lov om kommunal udligning, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021,

ydes en årlig kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud
til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer er omfattet af momslovens
anvendelsesområde.

40. Tilskud til bedre dagtilbud (tekstanm. 139)
I forlængelse af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finanslo-

ven for 2012 af november 2011 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne
med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

50. Tilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen
Der ydes et årligt tilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen i

henhold til § 16 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr.
63 af 19. januar 2021. Tilskudsrammen udgør 100 mio. kr. og reguleres én gang årligt fra og
med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Tilskud fordeles med 25,0 mio. kr. til Aabenraa Kommune, 25,0 mio. kr. til Københavns
Kommune, 9,0 mio. kr. til Tønder Kommune, 17,0 mio. kr. til Sønderborg Kommune, 10 mio.
kr. til Tårnby Kommune, 4,0 mio. kr. til Glostrup Kommune og 10,0 mio. kr. til Helsingør
Kommune.

51. Tilskud til kommuner med boligområder med en særlig høj kriminalitet
Der ydes et årligt tilskud til kommuner med boligområder med en særlig høj kriminalitet i

henhold til § 16 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr.
63 af 19. januar 2021. Tilskudsrammen udgør 90,0 mio. kr. og tilskud reguleres én gang årligt
fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Tilskud fordeles med 25,0 mio. kr. til Københavns Kommune, 5,0 mio. kr. til Høje-Taastrup
Kommune, 5,0 mio. kr. til Helsingør Kommune, 5,0 mio. kr. til Køge Kommune, 10,0 mio. kr.
til Slagelse Kommune, 15,0 mio. kr. til Odense Kommune, 5,0 mio. kr. til Esbjerg Kommune, 5
mio. kr. til Kolding Kommune og 15,0 mio. kr. til Aarhus Kommune.
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52. Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner
Der ydes et årligt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner i henhold til § 17 a i lov om

kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021. Til-
skudsrammen udgør 1,5 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne.

Kontoen reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.
Den kommunale andel af tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. §

13.91.11.20.

53. Tilskud til overgangsordning
Der er etableret en overgangsordning, hvor virkningerne af udligningsreformen indfases over

en årrække i henhold til § 17 d i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner,
jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021.

Overgangsordningen medfører, at de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt
tab på op til 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget, modtager et tilskud i 2021 svarende til den del
af tabet, der overstiger 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget. Grænsen for tilskud forhøjes herefter
årligt med 0,1 procentpoint frem til og med 2024.

For de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab, der overstiger 0,5 pct. af
beskatningsgrundlaget, er tilskuddet for 2021 fastsat til den del af det byrdefordelingsmæssige tab,
der overstiger en grænse, som svarer til en femtedel af kommunens tab. Grænsen for tilskud
forhøjes herefter årligt med en femtedel af kommunens tab frem til og med 2024.

Overgangsordningen medfører endvidere, at de kommuner, der har en beregnet byrdeforde-
lingsmæssig gevinst, skal betale et bidrag. Bidraget for 2021 er fastsat til den del af den samlede
byrdefordelingsmæssige gevinst, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag.
Grænsen for tilskud forhøjes herefter årligt med 0,4 procentpoint frem til og med 2024.

I 2022-2024 vil ordningen indebære en statslig finansiering på 239,0 mio. kr. i 2022, 223,2
mio. kr. i 2023 og 67,9 mio. kr. i 2024.

54. Tilskud til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt ud-
dannelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Tilskud til udsatte hovedstadskommuner
Der ydes et årligt tilskud til udsatte kommuner i hovedstadsområdet i henhold til § 19 i lov

om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021.
Tilskudsrammen udgør 604,6 mio. kr. (2020-pl) og reguleres én gang årligt fra og med 2021

med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.
Den restende del af tilskuddet efter ordningen på 243,1 mio. kr. (2020-pl) finansieres af sta-

ten.
Beløbet reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

56. Tilskud til Furesø Kommune (tekstanm. 140)
På kontoen er der afsat 30,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til 2030 (2022-pl) til Furesø

Kommune. Tilskuddet ydes i denne tilskudsperiode med henblik på at udmønte Aftale mellem
Indenrigs- og Boligministeriet og Furesø Kommune om udbetaling af særtilskuddet fra 2022 af
juni 2021 til fuld og endelig afgørelse af Aftale mellem det daværende Indenrigs- og Sundheds-
ministerie og Furesø Kommune om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner af marts
2011.

Tilskuddet reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hoved-
stadsområdet.
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57. Tilskud vedr. fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (tekstanm. 141)
For 2020, 2022 og 2023 er der etableret fireårige tilskudsordninger for kommuner, der ned-

satte skatten.
Tilskudsrammen til skattenedsættelse for 2023 kan udgøre op til 112,5 mio. kr. og tilskuddet

for 2023 kan højst udgøre 75 pct. af kommunens provenutab med skattenedsættelsen.

61. Tilskud til uændret kommunal skat (tekstanm. 142)
Der er etableret to tilskudsordninger til kommuner, der nedsætter skatten i henhold til § 17

e i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar
2021.

Der er etableret en femårig tilskudsordning for de kommuner, som gennemfører en nedsæt-
telse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025. Tilskuddet til den enkelte kommune som
følge af skattenedsættelser kan højst udgøre 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct.
i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.

Der er etableret en tilskudsordning for de kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent
over 26,3 pct., og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til
2025. Tilskuddet udgør for hvert tilskudsår fra og med det år, hvor udskrivningsprocenten ned-
sættes, 100 pct. af provenutabet for nedsættelser af udskrivningsprocenten ned til 26,3 pct. Alle
kommuner med en udskrivningsprocent over 26,3 pct. i 2020 har nedsat skatten til maksimalt 26,3
pct. fra 2021.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen
I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK

nr. 63 af 19. januar 2021, yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af æl-
dreplejen.

Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor, og tilskuddet fordeles efter
en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed (tekstanm. 143)
På kontoen er der afsat 100,0 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore

ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borger,
herunder med inddragelse af civilsamfundet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering
og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor, og tilskuddet fordeles efter
den demografiske fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

76. Tilskud vedr. genoptagelse af besøg mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

77. Gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 årige
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

78. Dagsture, udendørs aktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre
botilbud

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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79. Tilskud til kommuner med udligningstab som følge af ændret kontering af ældreudgifter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (tekstanm. 144)
Fra 2007 fordeles et statsligt tilskud til kommunerne til en styrket kvalitet i ældreplejen, jf.

Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 af no-
vember 2006. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor, og tilskuddet
fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområ-
det.

81. Tilskud til initiativer for svækkede ældre
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

84. Tilskud til en værdig ældrepleje (tekstanm. 145)
Der er afsat 1.000,0 mio. kr. årligt fra 2016 (2016-pl) og frem til en værdig ældrepleje med

henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg, jf. Aftale mellem den daværende
V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2016 af november 2015. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig pulje
under Sundhedsministeriet. Fra 2020 er de afsatte midler omlagt til særtilskud til Indenrigs- og
Boligministeriet.

Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor, og tilskuddet fordeles efter
en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

87. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
Der ydes et årligt tilskud på 3,5 mia. kr. til kommunerne i henhold til § 17 c i lov om kom-

munal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021. Af til-
skuddet fordeles 1,5 mia. kr. til alle kommuner efter indbyggertal. Resten af tilskuddet er beregnet
efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og højt strukturelt underskud efter det opgjorte
grundlag i tilskudsudmeldingen for 2020 pr. 25. september 2019. Tilskud reguleres herefter med
udviklingen i befolkningen i kommunerne.

88. Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation
Der ydes tilskud til kommuner i en svær økonomisk situation i henhold til § 17 i lov om

kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021. 
Kontoen reguleres med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Særtilskudspuljen er målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Midlerne til-
deles kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfor-
dringer. Puljen fordeles af indenrigs- og boligministeren og vil blive udmeldt til kommunerne i
forbindelse med Indenrigs- og Boligministeriets generelle tilskudsudmelding.

Tilskuddet finansieres af det kommunale bloktilskud, jf. § 13.91.11.20. Statstilskud til kom-
muner.

89. Tilskud til kommuner, der har tab som følge af revision af uddannelsesstatistikken
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/63
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13.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 16.425,5 -1.317,0 - - - - -
10. Beskæftigelsestilskud til kom-
 muner

Udgift ................................................... 10.256,8 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 10.256,8 - - - - - -

20. Midtvejsregulering af årets be-
 skæftigelsestilskud

Udgift ................................................... 5.503,5 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 5.503,5 - - - - - -

30. Efteregulering af foregående års
 beskæftigelsestilskud

Udgift ................................................... 665,2 -1.317,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 665,2 -1.317,0 - - - - -

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Efteregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,4 - - - - - -
10. Tilskud til kommunal medfinan-

siering af EU-projekter
Udgift ................................................... -0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
 (Lovbunden)

I henhold til lov nr. 498 af 7. juni 2006 om fordeling af skattenedslaget mellem staten og
kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft afregner kommuner et beløb til staten,
der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 223,8 221,4 212,4 244,0 244,0 244,0 244,0
10. Fordeling af skattenedslag som

følge af personskattelovens skat-
 teloft

Indtægt ................................................ 223,8 221,4 212,4 244,0 244,0 244,0 244,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 223,8 221,4 212,4 244,0 244,0 244,0 244,0

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft
Ordningen er nulstillet for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold

til 2007.

13.91.30. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til mindre ikke lovbestemte kommunale opgaver, der hidtil er

varetaget af amterne, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om
strukturreform af juni 2004. Staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, sva-
rende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver.

Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
10. Tilskud til færgedrift

Udgift ................................................... 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=10282
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10. Tilskud til færgedrift
Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1

mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2020 én gang
årligt i henhold til pris- og lønudviklingen for den kommunale sektor.

For 2023 udgør det samlede tilskud 2,2 mio. kr.

13.91.31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra
visse øer (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 147,3 98,5 101,2 103,6 103,6 103,6 103,6
20. Tilskudsordning til nedsættelse
 af færgetakster

Udgift ................................................... 90,4 91,8 93,4 95,6 95,6 95,6 95,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 90,4 91,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 93,4 95,6 95,6 95,6 95,6

21. Tilskud til nedsættelse af færge-
takster for passagerbefordring til
og fra visse øer
Udgift ................................................... 46,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 46,0 - - - - - -

30. Momskompensation for tilskud
til nedsættelse af færgetakster
for passagerbefordring til og fra

 øer
Udgift ................................................... 11,0 6,7 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3,8 -1,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,2 7,7 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0

20. Tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster
Tilskuddet til kommuner med mindre øer og ø-kommuner er i 2023 fastsat til 95,6 mio. kr.

årligt i henhold til § 21 b, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner,
jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner. Af den samlede ramme afsættes 5,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til kompen-
sation af kommuner, som ellers ville stå med et tab som følge af ændringer i fordelingsnøglen
på baggrund af forskydninger i trafik- og omsætningstal, jf. Aftale mellem den daværende
VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster
for personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer af november
2018. Kontoen pris- og lønreguleres i henhold til den kommunale sektor.

Ø-kommunerne omfatter øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, med undtagelse
af Bornholms Regionskommune. Gruppen af kommuner med mindre øer består af de samme
kommuner, som modtager tilskud i henhold til § 20 i lov nr. 63 af 19. juni 2021 om kommunal
udligning og generelle tilskud, med undtagelse af Esbjerg Kommune.

Tilskuddet fordeles af indenrigs- og boligministeren efter en nøgle for tilskudsbehovet for
kommuner med mindre øer og ø-kommuner.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/63
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21. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Momskompensation for tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring
til og fra øer

I henhold til § 21 b, stk. 10 og 11, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner, jf. LBK nr. 63 af 19. januar 2021 ydes en årlig kompensation til kommuner for af-
giftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster for passager-
befordring til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

13.91.33. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale
Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 12,5 12,5 13,5 14,3 14,3 14,3 14,3
10. Kommunale og regionale løn-
 ningsnævn

Udgift ................................................... 5,9 5,9 6,8 7,2 7,2 7,2 7,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,9 5,9 6,8 7,2 7,2 7,2 7,2

20. Det Kommunale og Regionale
 Løndatakontor (KRL)

Udgift ................................................... 6,6 6,6 6,7 7,1 7,1 7,1 7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,6 6,6 6,7 7,1 7,1 7,1 7,1

10. Kommunale og regionale lønningsnævn
På kontoen er der afsat 6,1 mio. kr. (2011-pl) årligt fra 2011 og frem til finansiering af

henholdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse
af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering og
Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi af maj 2010. Midlerne er overført fra den
tidligere § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hen-
holdsvis Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)
Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. (2013-pl)

fra 2013 og frem fra Indenrigs- og Boligministeriets departement. Det Kommunale og Regionale
Løndatakontor er en selvejende institution, der overordnet har til formål at udvikle og vedlige-
holde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale
område. Datagrundlaget, som Det Kommunale og Regionale Løndatakontor tilvejebringer, står
med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og
andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/63
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og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Til brug for analyseformål og
statistiske undersøgelser står løn- og personalestatistisk data endvidere til rådighed for Bench-
markingenheden under Indenrigs- og Boligministeriet via ministerieordningen hos Danmarks
Statistik. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangs-
punkt er sammensat af fem medlemmer fra KL, tre medlemmer fra Danske Regioner, to med-
lemmer fra Finansministeriet, et medlem fra Indenrigs- og Boligministeriet samt et medlem fra
Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes
af bestyrelsen og skal godkendes af indenrigs- og boligministeren.

13.91.35. Kompensation af kommuners omkostninger ifm. færger grundet CO-
VID-19 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 - - - - - -
10. Kompensation

Udgift ................................................... 2,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 2,0 - - - - - -

10. Kompensation
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13.91.79. Reserver og budgetgaranti
Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til

imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti og svarer
til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år.

Reserverne er opgjort i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse og vej-
ledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti, jf. BEK nr. 1378 af 22. juni 2021. For
hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet:

1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede
udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret,

2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år
forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti
for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret,

3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i
året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti, , jf. BEK
nr. 1378 af 22. juni 2021, anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret
og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgø-
relsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede
udgifter i det omfang, der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale ud-
gifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til
grund for udarbejdelsen af forslaget til finansloven for finansåret.

De skønnede reserver for 2025 er for alle de under § 13.91.79. Reserver og budgetgaranti
anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbin-
delse med udmøntningen af budgetgarantien i 2024. I de skønnede reserver for 2026 er ligeledes
indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmønt-
ningen af budgetgarantien for henholdsvis 2024 og 2025.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1378
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Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgaran-
tien for 2023 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - -7.593,2 2.479,2 4.213,5
20. Budgetgaranti, Beskæftigelses-
 ministeriet

Udgift ................................................... - - - - -8.093,3 2.628,2 4.329,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - -8.093,3 2.628,2 4.329,7

30. Budgetgaranti, Udlændinge- og
 Integrationsministeriet

Udgift ................................................... - - - - 508,7 -140,5 -107,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - 508,7 -140,5 -107,7

40. Budgetgaranti, Undervisningsmi-
 nisteriet

Udgift ................................................... - - - - -8,6 -8,5 -8,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - -8,6 -8,5 -8,5

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet
Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp

og uddannelseshjælp mv., ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, arbejds-
løshedsdagpenge, driftsudgifter til aktivering mv., løntilskud mv., førtidspension samt seniorpen-
sion (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2024-2026.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kon-
tanthjælp og uddannelseshjælp mv. og ressourceforløbsydelse angår: § 17.35.02. Tilbagebetalin-
ger, § 17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp, § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kon-
tanthjælp m.fl., § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse, § 17.54.30. Hjælp til personer uden ret til
fuld førtidspension samt § 17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension mv.

Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under § 17.35.23. Revalideringsydelse
mv. samt § 17.35.24. Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp. Hvad angår ledigheds-
ydelse, er de statslige udgifter opført under § 17.35.25. Ledighedsydelse og § 17.56.02. Ledig-
hedsydelse.

For så vidt angår dagpenge og befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige er de statslige
udgifter og den kommunale medfinansiering opført under § 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløs-
hed og § 17.46.32. Befordringsgodtgørelse

Hvad angår driftsudgifter til aktivering mv. og løntilskud mv., er de statslige udgifter opført
under § 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og ud-
dannelseshjælpsmodtagere, § 17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressour-
ceforløb og jobafklaringsforløb, § 17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revali-
dender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse, § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler
mv. af ledige og beskæftigede, § 17.46.21.50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17
årige, § 17.47.01. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige, § 17.47.02. Løntilskud ved an-
sættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl., § 17.47.11. Løntilskud ved ansættelse
af revalidender m.fl., § 17.46.74. Jobrotation § 17.45.41.10. Regional Uddannelsespulje samt §
17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft. De statslige udgifter vedrørende personlig assistance er
opført under § 17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap.

Hvad angår førtidspension, er de statslige udgifter opført under § 17.64.05.10. Førtidspension
med 35 pct. refusion, § 17.64.05.20. Førtidspension med 50 pct. refusion og§ 17.64.06.20. Hø-
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jeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion, § 17.64.06.30. Højeste, mel-
lemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion. Derudover er de statslige udgifter og
den kommunale medfinansiering af førtidspension og seniorpension opført under § 17.64.10.
Førtidspension med variabel medfinansieringsamt § 17.64.13. Seniorpension.

30. Budgetgaranti, Udlændinge- og Integrationsministeriet
Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til selvforsørgelses-

og hjemrejseydelse samt overgangsydelse i forbindelse med selvforsørgelses- og hjemrejsepro-
grammet samt introduktionsprogrammet, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangs-
ydelse for øvrige og tilknyttede aktive tilbud (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i
årene 2024-2026. De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende
konti, hvad angår selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse: § 14.71.11. For-
sørgelsesydelse ifm. program og § 14.71.12. Forsørgelsesydelse (overgangsydelse) for øvrige.
Hvad angår tilskud til kommunerne samt de aktive tilbud mv., er de statslige udgifter opført under
§ 14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbet, §
14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program, § 14.71.04. Resultat-
tilskud, § 14.71.05. Grundtilskud og 14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet
Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrun-

duddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i året 2024 og 2025. Forudsætninger
for Undervisningsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser
fremgår af konto § 20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion.

13.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift
Aktivitetsområdet omfatter refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiaf-

gift.

13.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift
 (Lovbunden)

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private
erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal
produktion og produktion i regionerne til eget brug er, bortset fra ydelser frembragt inden for
rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed, ikke pålagt
moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv.,
når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med
egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurren-
cemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos
eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift mv.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og
regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbin-
delse med køb af varer og tjenesteydelser. Herudover udbetales der månedligt et beløb til Udbe-
taling Danmark vedrørende ikke fradragsberettiget købsmoms for sagsområder overført fra kom-
munerne, jf. lov om Udbetaling Danmark, jf. LBK nr. 49 af 16. januar 2019. Endvidere udbetales
der månedligt et beløb til Seniorpensionsenheden vedrørende ikke fradragsberettiget købsmoms
som afholdes ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med Seniorpensionsenhedens lø-
bende drift jf. § 17 i lov om Seniorpensionsenheden, jf. lov nr. 869 af 14. juni 2020.

http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=10289
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205430
http://www.retsinformation.dk/eli/Ita/2020/869
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 29.094,3 30.586,6 27.907,6 28.392,3 28.380,0 28.377,7 28.375,7
20. Refusion af kommunernes udgif-

ter til merværdiafgift mv.
Udgift ................................................... 17.471,5 18.304,8 17.889,3 18.193,4 18.193,4 18.193,4 18.193,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 17.471,5 18.304,8 17.889,3 18.193,4 18.193,4 18.193,4 18.193,4

30. Refusioner til regioners udgifter
til merværdiafgift mv.
Udgift ................................................... 11.417,0 12.159,4 9.933,6 10.092,5 10.092,5 10.092,5 10.092,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 11.417,0 12.159,4 9.933,6 10.092,5 10.092,5 10.092,5 10.092,5

40. Refusion af ikke fradragsberetti-
get købsmoms til Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... 205,8 120,4 82,7 103,0 92,0 89,0 87,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 205,8 120,4 82,7 103,0 92,0 89,0 87,0

50. Refusion af ikke fradragsberetti-
get købsmoms til Seniorpension-

 senheden
Udgift ................................................... - 2,0 2,0 3,4 2,1 2,8 2,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 2,0 2,0 3,4 2,1 2,8 2,8

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift mv.
Statens samlede refusion til kommuner for 2023 anslås til 18.193,4 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift mv.
Statens samlede refusion til regioner for 2023 anslås til 10.092,5 mio. kr.

40. Refusion af ikke fradragsberettiget købsmoms til Udbetaling Danmark
Statens samlede refusion til Udbetaling Danmark vedrørende sagsområder overført fra kom-

munerne for 2023 anslås til 103,0 mio. kr.

50. Refusion af ikke fradragsberettiget købsmoms til Seniorpensionsenheden
Statens samlede refusion til Seniorpensionsenheden ved køb af varer og tjenesteydelser i

forbindelse med Seniorpensionsenhedens løbende drift for 2023 anslås til 3,4 mio. kr.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
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 2021 punkt 2.2.15.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
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 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.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
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 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.
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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 er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling 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 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 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.

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 er første gang optaget på finansloven for 2022. I henhold til akt. 262 af

26. maj 2021 vil tekstanmærkningen ligeledes blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling
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-

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/610
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trakten med Nordisk Råd, herunder fastsættelse af nærmere regler for tilskudsgivning mv., kan
henlægges til Bolig- og Planstyrelsen som udførende enhed.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre den regionale med-

finansiering af overgang til digital infrastruktur for 2023 til § 07.11.79.30. Reserve vedr. overgang
til digital infrastruktur.

I forbindelse med aftalerne for den kommunale og regionale økoinomi for 2023 er regeringen,
KL og Danske Regioner enige om finansiering af overgang til digital infrastruktur i 2023.

Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre den regionale med-

finansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur for 2023 til § 07.11.02.10. Ef-
fektivisering af offentlige institutioner.

I forbindelse med aftalerne for den kommunale og regionale økonomi for 2023 er regeringen,
KL og Danske Regioner enige om finansiering af drift, advisering og support af digital infra-
struktur for perioden 2023 og frem.

Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 1,0 mio. kr. i 2023 fra det

regionale bloktilskud som følge af en teknisk korrektion vedr. regional medfinansiering af Den
Sociale Investerinsfond.

Ad tekstanmærkning nr. 110.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 102,5 mio. kr. i 2023 til det

regionale bloktilskud til initiativer i regionerne, der skal styrke fødselsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 111.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 31,8 mio. kr. i 2023 til det

regionale bloktilskud til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kom-
munale akutfunktioner, særlig indsats for flere læger til områder med lægemangel samt rehabili-
tering for sclerose og hjerneskade.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 20,9 mio. kr. i 2023 til det

regionale bloktilskud til initiativer i sundhedsreformen, herunder udbygget ordning med veder-
lagsfri antipsykotisk medicin til patienter med skizofreni samt rehabilitering for sclerose og
hjerneskade.
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Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 1,2 mio. kr. i 2023 til det

regionale bloktilskud til fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt.

Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 44,1 mio. kr. i 2023 fra det

regionale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til finansiering
af den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicin-
kort m.fl.).

Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. i 2023 fra det

regionale bloktilskud til § 16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infra-
struktur på sundhedsområdet til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur
på sundhedsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 116.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni. 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 6,5 mio. kr. i 2023 til det

regionale bloktilskud til teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.

Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 105,4 mio. kr. i 2023 til det

regionale bloktilskud til anlægsinvesteringer til en styrket psykiatri, herunder anlægsinvesteringer
i den almene psykiatri og retspsykiatrien.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022.
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.

Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 2,5 mio. kr. i 2023 fra det

regionale bloktilskud til § 16.91.69.10. Afdækning af arbejdskraftsbesparende teknologier (ny-
oprettet hovedkonto) til regional medfinansiering til at afsøge mulighederne for at etablere en
teknologifond, der kan understøtte udviklingen og implementeringen af teknologiske løsninger i
sundhedsvæsenet.
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Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 0,8 mio. kr. fra det regionale

bloktilskud til § 09.61.01.10. Almindelig virksomhed til videreførelse af de nationale brugertil-
fredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer og 1,5 mio. kr. til §
13.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser til videreførelse af de nationale
brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer.

Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre den kommunale

medfinansiering af overgang til digital infrastruktur for 2023 til § 07.11.79.30. Reserve vedr.
overgang til digital infrastruktur.

I forbindelse med Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 af
juni 2022 og Aftale mellem regeringen og Danske regioner om regionernes økonomi for 2023
af juni 2022, er regeringen, KL og Danske Regioner enige om finansiering af overgang til digital
infrastruktur i 2023.

Ad tekstanmærkning nr. 122.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at overføre den kommunale

medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur for 2023 til § 07.11.02.10.
Effektivisering af offentlige institutioner.

I forbindelse med aftalerne for den kommunale og regionale økonomi for 2023 er regeringen,
KL og Danske Regioner enige om finansiering af drift, advisering og support af digital infra-
struktur for perioden 2023 og frem.

Ad tekstanmærkning nr. 123.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4,9 mio. kr. i 2023 til det

kommunale bloktilskud fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til tilbagebetaling af uforbrugte
midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).

Ad tekstanmærkning nr. 124.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 2,0 mio. kr. i 2023 fra det

kommunale bloktilskud som følge af en teknisk korrektion vedr. kommunal medfinansiering af
Den Sociale Investerinsfond.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er æn-
dret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 208,2 mio. kr. i 2023 til det
kommunale bloktilskud til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet
kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.
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Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er æn-
dret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2021.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 26,1 mio. kr. i 2023 fra det
kommunale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til finansiering
af den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicin-
kort m.fl.).

Ad tekstanmærkning nr. 127.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. i 2023 fra det

kommunale bloktilskud til § 16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-in-
frastruktur på sundhedsområdet til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infra-
struktur på sundhedsområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2022. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 3,0 mio. kr. i 2023 fra det

kommunale bloktilskud til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter
på sundhedsområdet til forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk.

Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni. 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 7,8 mio. kr. i 2023 til det

kommunale bloktilskud til teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 46,0 mio. kr. fra det kom-

munale bloktilskud i 2023 til § 20.11.79.41. Negativ budgetregulering som følge af Aftale mellem
Folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) om det fremtidige evalu-
erings- og bedømmelsessystem i folkeskolen af oktober 2021.

Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni. 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 22,7 mio. kr. i 2023 til det

kommunale bloktilskud til teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni. 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 5,5 mio. kr. i 2023 til det

kommunale bloktilskud som følge af, at Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har be-
sluttet at lukke Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) pr. 1. juli 2022.
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Ad tekstanmærkning nr. 133.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 1,5 mio. kr. fra det kom-

munale bloktilskud til § 09.61.01.10. Almindelig virksomhed til videreførelse af de nationale
brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer og 3,1 mio.
kr. til § 13.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser til videreførelse af de na-
tionale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer.

Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 5,5 mio. kr. i 2023 fra det

kommunale bloktilskud til § 16.55.01.35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i
Praksis. Midlerne udbetales herfra som driftstilskud til KL.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2018. Tekstanmærkningen er æn-
dret i forhold til finansloven for 2022.

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.

Ad tekstanmærkning nr. 136.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og boligministeren til inden den 15. oktober 2022

at fordele en ramme for kommunale forhøjelser af indkomstskatten for 2023, således at de kom-
muner, der forhøjer skatten inden for den tildelte andel af rammen, vil blive friholdt for eventuelle
individuelle sanktioner i tilfælde af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2023. Rammen til
skatteforhøjelse kan i overensstemmelse med Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes
økonomi for 2023 af juni 2022 højst udgøre 150,0 mio. kr. og vil blive fastsat med henblik på
at understøtte en samlet uændret skat.

Ad tekstanmærkning nr. 137.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 285,6 mio. kr. til samlet

857,2 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2023 til et generelt løft af folkeskolen.

Ad tekstanmærkning nr. 138.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at forhøje tilskuddet

til vanskeligt stillede kommuner med 250,0 mio. kr. i 2023.

Ad tekstanmærkning nr. 139.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til i 2023 at fordele

et tilskud på 600,5 mio. kr. 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 2023,
der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2023.
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Ad tekstanmærkning nr. 140.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på ændringsforslag til finansloven for 2022.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til ændringsforslag til finansloven for 2022 i henhold til
akt. 318 af 23. juni 2022.

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at yde et tilskud til
Furesø Kommune på 32,1 mio. kr. for 2023 med henblik på at udmønte Aftale mellem Indenrigs-
og Boligministeriet og Furesø Kommune om udbetaling af særtilskuddet fra 2022 af juni 2021
til fuld og endelig afgørelse af Aftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Furesø
Kommune om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner af marts 2011.

Da tilskuddet er af midlertidig karakter, sker der regulering ved tekstanmærkning frem for i
lovgivning uden for finansloven.

Ad tekstanmærkning nr. 141.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at yde tilskud til

de kommuner, der for 2023 får tilsagn til at gennemføre en skattenedsættelse af indkomstskatten
eller dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud. Rammen til skattenedsættelser kan i
overensstemmelse med Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 af
juni 2022 højst udgøre 150,0 mio. kr. og vil blive fastsat med henblik på at understøtte en samlet
uændret skat. Tilskudsrammen for 2023 kan udgøre op til 112,5 mio. kr. og tilskuddet for 2023
kan højst udgøre 75 pct. af kommunens nettoprovenutab med skattenedsættelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 142.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på finansloven for 2023 i henhold til akt.

318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at yde tilskud inden

for en forhøjet ramme til de kommuner, der for 2023 får tilsagn til at gennemføre en skattened-
sættelse med tilskud efter bestemmelser i § 17 e i lov nr. 63 af 19. juni 2021 om kommunal
udligning og generelle tilskud. Forhøjelsen af rammen til skattenedsættelser med tilskud kan højst
udgøre op til 26,0 mio. kr. og udløses såfremt de ansøgte skatteforhøjelser til indfasningen af tab
i udligningsreformen i 2023 kan medføre en samlet skattestigning, som kan tilskrives en over-
udligningseffekt.

Baggrunden er, at rammen til skatteforhøjelser til indfasning af tab i udligningsreformen
gælder for nettoprovenuet efter korrektion for bl.a. overudligningseffekt, jf. lov nr. 477 af 17.
juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skat.
En eventuel overudligningseffekt ved ansøgte skatteforhøjelser til indfasning af udligningstab kan
medføre en samlet skattestigning. En sådan søges neutraliseret ved en tilsvarende forhøjelse af
rammen til kommunale skattenedsættelser med baggrund i udligningsreformen.

Ad tekstanmærkning nr. 143.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at fordele et stats-

ligt tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 107,1 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en de-
mografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Ad tekstanmærkning nr. 144.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at fordele et stats-

ligt tilskud på 1.072,1 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/63
http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/477
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Ad tekstanmærkning nr. 145.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020. Tekstanmærkningen er

ændret i forhold til finansloven for 2022 i henhold til akt. 318 af 23. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at fordele et stats-

ligt tilskud til en værdig ældrepleje på 1.122,8 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demo-
grafisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
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