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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 29.261,5 29.261,5 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... -100,6 -100,6 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 5.168,0 5.168,0 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 3.709,6 3.709,6 -
Indtægtsbudget ....................................................................... -179,9 179,9 -

Reserver mv. ............................................................................................. 34.508,8 -
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 21.596,6 -
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 12.912,2 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 34.508,8 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 34.508,8 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 34.508,8 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.500,0 -
02. Forskningsreserve ................................................................... 2.565,5 -
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. 500,0 -
04. Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer .................... - -
05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejds-

markedsområdet ...................................................................... 326,9 -
06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19

mv. uden for udgiftslofterne ................................................... - -
07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19

mv. ........................................................................................... 1.288,6 -
08. Reserve til land og by ............................................................ - -
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09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud
mv. ........................................................................................... 1.000,0 -

10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af Ruslandskri-
sen mv., herunder stigende priser .......................................... 1.975,0 -

11. Reserve vedr. udbetaling af feriepenge og engangstilskud til
forsørgelsesmodtagere ............................................................. - -

14. Reserve til finansloven for 2023 ............................................ 582,1 -
16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid .......................... - -
18. Reserve til initiativer i kriminalforsorgen .............................. - -
19. Regeringsreserve ..................................................................... 603,4 -
20. Reserve til vejpakke ............................................................... - -
21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksæt-

terinitiativer ............................................................................. - -
24. Nyt skøn for ledighed under delloft for indkomstoverførsler 20,3 -
25. Nyt skøn for ledighed uden for de statslige udgiftslofter ..... 323,6 -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-

le operationer .......................................................................... 18,8 -
29. Teknisk reserve til håndtering af negativ budgetregulering

på Udlændinge og Integrationsministeriets område .............. 11,9 -
32. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... - -
35. Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet ............................... - -
40. Reserve vedr. afgift på nikotinprodukter ............................... 27,5 -
43. Reserve til omstillingsinitiativer ............................................. - -
45. Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenom-

rådet ......................................................................................... 155,3 -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. 827,4 -
50. Reserve til Skatteministeriet ................................................... 5.901,4 -
51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig ......... 64,3 -
58. Nye aktivitetsskøn for videregående uddannelser ................. -333,4 -
59. Nye aktivitetsskøn for SU mv. ............................................... -1.438,8 -
60. Aktivitetsskøn for SU-lån mv. ............................................... 504,4 -
71. Reserve til arbejdsmiljøaftale ................................................. 110,1 -
73. Reserve til digitaliseringsstrategi ........................................... 180,0 -
74. Sikkerhedsreserve ................................................................... 3.430,0 -
75. Reserve til politiske aftaler ..................................................... 324,1 -
76. Reserve til politiske aftaler under delloft for indkomstover-

førsler ...................................................................................... 1.317,9 -
77. Reserve til politiske aftaler uden for udgiftslofterne ............. -369,6 -
78. Reserve til politiske aftaler på indtægtsbudgettet .................. 179,9 -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 9.202,6 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 3.709,6 -
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Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det
på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder.
Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til
ikke-fradragsberettiget købsmoms.

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

Nettotal ....................................................... 8.916,2 8.743,6 12.553,4 29.261,5 24.942,3 26.007,5 27.493,0
Udgift ......................................................... 8.916,2 8.743,6 12.553,4 29.261,5 24.942,3 26.007,5 27.493,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 8.916,2 8.743,6 12.553,4 29.261,5 24.942,3 26.007,5 27.493,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - 4.123,3 20.058,9 15.739,7 16.804,9 18.290,4
35.12. Momsrefusion ................................ 8.916,2 8.743,6 8.430,1 9.202,6 9.202,6 9.202,6 9.202,6

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... - - - -100,6 -1.123,8 -1.016,8 -950,0
Udgift ......................................................... - - - -100,6 -1.123,8 -1.016,8 -950,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - -100,6 -1.123,8 -1.016,8 -950,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - - -100,6 -1.123,8 -1.016,8 -950,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.793,1 2.989,5 4.485,3 5.168,0 5.555,2 5.628,9 5.697,7
Udgift ......................................................... 2.793,1 2.989,5 4.485,3 5.168,0 5.555,2 5.628,9 5.697,7

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.793,1 2.989,5 4.485,3 5.168,0 5.555,2 5.628,9 5.697,7
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.621,4 1.458,4 1.845,6 1.919,3 1.988,1
35.12. Momsrefusion ................................ 2.793,1 2.989,5 2.863,9 3.709,6 3.709,6 3.709,6 3.709,6

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - - -179,9 589,7 289,1 -160,9
Udgift ......................................................... - - - 179,9 -589,7 -289,1 160,9

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - -179,9 589,7 289,1 -160,9
35.11. Reserver mv. ................................. - - - -179,9 589,7 289,1 -160,9

Artsoversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Bevilling i alt ............................................. 11.709,2 11.733,1 17.038,7 34.508,8 28.784,0 30.330,5 32.401,6
Aktivitet i alt .............................................. 11.709,2 11.733,1 17.038,7 34.508,8 28.784,0 30.330,5 32.401,6

Udgift ..................................................... 11.709,2 11.733,1 17.038,7 34.508,8 28.784,0 30.330,5 32.401,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 11.709,2 11.733,1 17.038,7 34.508,8 28.784,0 30.330,5 32.401,6
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.000,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0
10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

Udgift ................................................... - - 1.000,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.000,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2023-2026 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller eks-

traordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovforslagets ud-
arbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovforslaget.

35.11.02. Forskningsreserve
Med henblik på at opfylde regeringens forskningsmålsætning er der afsat en forskningsre-

serve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer inden for forskning, udvikling og
innovation.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 2.565,5 2.135,4 2.135,6 3.664,0
10. Tværgående forskningsinitiativer
 Udgift ................................................... - - - 1.262,7 832,6 832,8 2.361,2

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.262,7 832,6 832,8 2.361,2

20. Forskningsreserve i henhold til
Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob
Udgift ................................................... - - - 1.302,8 1.302,8 1.302,8 1.302,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.302,8 1.302,8 1.302,8 1.302,8

10. Tværgående forskningsinitiativer
Fra reserven udmøntes midler til prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, ud-

vikling og innovation.
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20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at
anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med uddannelses- og forsknings-
målsætninger. Reserven er fra 2021 og frem budgetteret, således at reserven udgør 60 pct. af af-
talens provenu for 2020.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0
10. Reserve til aktivitetsafledte og

tekniske ændringsforslag mv.
Udgift ................................................... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0

10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Der afsættes en reserve på 500,0 mio. kr. årligt i 2023-2026 til eventuelle aktivitetsafledte,

tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 200,0 - - - -
10. Reserve til højt prioriterede re-
 geringsinitiativer

Udgift ................................................... - - 200,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 200,0 - - - -

10. Reserve til højt prioriterede regeringsinitiativer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.05. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsom-
rådet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 326,9 468,0 607,4 798,4
10. Reserve til foranstaltninger på

social-, sundheds- og arbejds-
 markedsområdet

Udgift ................................................... - - - 326,9 468,0 607,4 798,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 326,9 468,0 607,4 798,4
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10. Reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny re-

gulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere af
november 2018 afsættes der en reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar-
kedsområdet på 326,9 mio. kr. i 2023, 468,0 mio. kr. i 2024, 607,4 mio. kr. i 2025 og 798,4 mio.
kr. i 2026.

35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for
udgiftslofterne

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 621,4 - - - -
10. Reserve til håndtering af udfor-

dringer i lyset af COVID-19 mv.
uden for udgiftslofterne
Udgift ................................................... - - 621,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 621,4 - - - -

10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.431,7 1.288,6 1.527,4 - -
10. Reserve til håndtering af udfor-

dringer i lyset af COVID-19 mv.
Udgift ................................................... - - 1.431,7 1.288,6 1.527,4 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.431,7 1.288,6 1.527,4 - -

10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
Reservebeløbet er afsat til at håndtere eventuelle udfordringer af midlertidig karakter i lyset

af COVID-19 mv.
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35.11.08. Reserve til land og by

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 147,8 - 22,5 45,0 45,0
10. Reserve til land og by

Udgift ................................................... - - 147,8 - 22,5 45,0 45,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 147,8 - 22,5 45,0 45,0

10. Reserve til land og by
Der afsættes en reserve på 22,5 mio. kr. i 2024 og 45,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til

initiativer vedr. Land og By.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
10. Midtvejs- og efterregulering af

det kommunale bloktilskud mv.
Udgift ................................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Der afsættes en reserve på 1.000,0 mio. kr. årligt i 2023-2026 til midtvejs- og efterregulering

af det kommunale bloktilskud mv.

35.11.10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af Ruslandskrisen mv.,
herunder stigende priser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.975,0 - - -
10. Reserve til håndtering af udfor-

dringer i lyset af Ruslandskrisen
mv., herunder stigende priser
Udgift ................................................... - - - 1.975,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.975,0 - - -

10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af Ruslandskrisen mv., herunder stigende
priser

Der afsættes en reserve på 1.975,0 mio. kr. i 2023 til at håndtere eventuelle udfordringer i
lyset af økonomisk usikkerhed i relation til Ruslandskrisen mv., herunder til tiltag målrettet de
udfordringer, som borgerne møder som følge af de høje prisstigninger på energi, fødevarer mv.
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35.11.11. Reserve vedr. udbetaling af feriepenge og engangstilskud til forsørgelses-
modtagere

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,9 - - - -
10. Administationsomkostninger

vedr. tre ugers udbetaling af fe-
 riepenge

Udgift ................................................... - - 0,9 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,9 - - - -

10. Administationsomkostninger vedr. tre ugers udbetaling af feriepenge
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2023

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 582,1 1.034,9 1.041,1 1.038,3
10. Reserve til finansloven for 2023

Udgift ................................................... - - - 582,1 1.034,9 1.041,1 1.038,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 582,1 1.034,9 1.041,1 1.038,3

10. Reserve til finansloven for 2023
Regeringen har afsat en reserve til forhandlingerne om finansloven for 2023 på 582,1 mio.

kr. i 2023, 1.034,9 mio. kr. i 2024, 1.041,1 mio. kr. i 2025 og 1.038,3 mio. kr. i 2026. Reserven
kan disponeres til højt prioriterede initiativer og temaer i forhandlingerne om finansloven for
2023.

Reserven disponeres sammen med aftalepartierne bag finansloven for 2023. Regeringen fo-
reslår, at reserven prioriteres til sundhed, herunder psykiatrien, samt ældre.

35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 26,4 - - - -
10. Pulje til nedbringelse af sagsbe-
 handlingstid

Udgift ................................................... - - 26,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 26,4 - - - -
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10. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.18. Reserve til initiativer i kriminalforsorgen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 240,1 - - - -
10. Reserve til initiativer i kriminal-
 forsorgen

Udgift ................................................... - - 240,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 240,1 - - - -

10. Reserve til initiativer i kriminalforsorgen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.19. Regeringsreserve

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 726,2 603,4 911,1 363,6 363,6
10. Regeringsreserve

Udgift ................................................... - - 726,2 603,4 911,1 363,6 363,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 726,2 603,4 911,1 363,6 363,6

10. Regeringsreserve
Der afsættes en reserve i 2023-2026 til højt prioriterede regeringsinitiativer.

35.11.20. Reserve til vejpakke

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 16,5 - - - -
10. Reserve til vejpakke

Udgift ................................................... - - 16,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 16,5 - - - -

10. Reserve til vejpakke
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 30,4 30,4 30,4
50. Vækstplan for Life Science

Udgift ................................................... - - - - 30,4 30,4 30,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 30,4 30,4 30,4

50. Vækstplan for Life Science
Der blev som led i Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om

finansloven for 2018 af december 2017 afsat en reserve til finansiering af den daværende
VLAK-regerings udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

35.11.24. Nyt skøn for ledighed under delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 20,3 8,6 7,0 7,9
10. Nyt skøn for ledighed under del-

loft for indkomstoverførsler
Udgift ................................................... - - - 20,3 8,6 7,0 7,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 20,3 8,6 7,0 7,9

10. Nyt skøn for ledighed under delloft for indkomstoverførsler
Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2023 og frem efter færdiggørelsen af ministerpara-

grafferne er der indarbejdet en reserve på i alt 20,3 mio. kr. i 2023, 8,6 mio. kr. i 2024, 7,0 mio.
kr. i 2025 og 7,9 mio. kr. i 2026 under det statslige delloft for indkomstoverførsler. Reserven
dækker over forventede statslige merudgifter til integrationsydelse og integrationsprogrammet.

35.11.25. Nyt skøn for ledighed uden for de statslige udgiftslofter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 323,6 440,8 522,8 591,6
10. Nyt skøn for ledighed uden for

de statslige udgiftslofter
Udgift ................................................... - - - 323,6 440,8 522,8 591,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 323,6 440,8 522,8 591,6
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10. Nyt skøn for ledighed uden for de statslige udgiftslofter
Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2023 og frem efter færdiggørelsen af ministerpara-

grafferne er der indarbejdet en reserve på i alt 323,6 mio. kr. i 2023, 440,8 mio. kr. i 2024, 522,8
mio. kr. i 2025 og 591,6 mio. kr. i 2026 uden for de statslige udgiftslofter. Reserven dækker over
forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og løntilskud.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 18,1 18,8 18,8 18,8 18,8
20. Merudgifter forbundet med poli-

tiets internationale operationer
Udgift ................................................... - - 18,1 18,8 18,8 18,8 18,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 18,1 18,8 18,8 18,8 18,8

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer
Der er afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt (2005-pl) til finansiering af nettomerudgifter

forbundet med politiets internationale beredskab. Reserven er reduceret med 10,1 mio. kr. årligt
fra 2018, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet og Dansk Folke-
parti om Bandepakke III af marts 2017. Derudover er reserven udmøntet med 2,1 mio. kr. årligt
fra 2018 som led i finansieringen af en retfærdighedspakke. I 2023 udgør reserven 53,2 mio. kr.,
hvoraf en basisbevilling på 34,4 mio. kr. er opført på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklage-
myndighed mv.

35.11.29. Teknisk reserve til håndtering af negativ budgetregulering på Udlændinge
og Integrationsministeriets område

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 23,0 11,9 10,2 10,1 10,1
10. Teknisk reserve til håndtering af

negativ budgetregulering på Ud-
lændinge og Integrationsministe-

 riets område
Udgift ................................................... - - 23,0 11,9 10,2 10,1 10,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 23,0 11,9 10,2 10,1 10,1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv.
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10. Teknisk reserve til håndtering af negativ budgetregulering på Udlændinge og Integra-
tionsministeriets område

Der afsættes en reserve på 11,9 mio. kr. i 2023, 10,2 mio. kr. i 2024, 10,1 mio. kr. i 2025
og 10,1 mio. kr. i 2026 til håndtering af negativ budgetregulering på Udlændinge- og Integra-
tionsministeriets område.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - -99,8 - - - -
20. Effektiviseringer fra 16. fase af
 Statens Indkøbsprogram

Udgift ................................................... - - -99,8 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -99,8 - - - -

20. Effektiviseringer fra 16. fase af Statens Indkøbsprogram
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.35. Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - -760,1 -450,0 -
10. Indtægter fra EU's genopret-

ningsfacilitet vedr. selskabsskat-
 ter
 Udgift ................................................... - - - - -619,5 -457,9 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -619,5 -457,9 -

30. Indtægter fra EU's genopret-
ningsfacilitet vedr. registrerings-

 afgift
 Udgift ................................................... - - - - -220,6 -232,1 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -220,6 -232,1 -

40. Indtægter fra EU-genopretnings-
planen vedr. energiafgiften

 Udgift ................................................... - - - - 80,0 240,0 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 80,0 240,0 -

10. Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet vedr. selskabsskatter
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2022. Der er optaget en negativ bud-

getregulering på indtægtsbudgettet på -619,5 mio. kr. i 2024 og -457,9 mio. kr. i 2025, som lø-
bende vil blive udmøntet til § 38.91.01.10. Indtægter fra EU-genopretningsplanen vedr. sel-
skabsskatter, som kun budgetteres ét-årigt.

Indtægterne medfinansierer de mindreprovenuer på § 38.13.01.10. Indkomstskat af selskaber
mv., som følger af forhøjelse af grænsen for, hvornår driftsmidler (maskiner, inventar mv.) kan
straksafskrives og investeringsvindue med øget afskrivningsret.
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30. Indtægter fra EU's genopretningsfacilitet vedr. registreringsafgift
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2022. Der er optaget en negativ bud-

getregulering på indtægtsbudgettet på -220,6 mio. kr. i 2024 og -232,1 mio. kr. i 2025, som lø-
bende vil blive udmøntet til § 38.91.01.10. Indtægter fra EU-genopretningsplanen vedr. registre-
ringsafgift, som kun budgetteres ét-årigt.

Indtægterne medfinansierer det mindreprovenu, som følger af omlægningen af registrerings-
afgiften på § 38.23.03.10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv., som følger af lov nr. 203
af 13. februar 2021 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lig-
ningsloven og forskellige andre love.

40. Indtægter fra EU-genopretningsplanen vedr. energiafgiften
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2022. Der er optaget en budgetregule-

ring på indtægtsbudgettet på 80,0 mio. kr. i 2024 og 240,0 mio. kr. i 2025, som løbende vil blive
udmøntet til § 38.91.01.10. Indtægter fra EU-genopretningsplanen vedr. selskabsskatter, som kun
budgetteres ét-årigt.

Indtægterne følger af afgiftsforhøjelser af energiafgifter, som indgår i den danske genopret-
ningsplan til EU.

35.11.40. Reserve vedr. afgift på nikotinprodukter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 30,0 27,5 51,5 61,5 61,8
10. Reserve vedr. afgift på nikotin-
 produkter

Udgift ................................................... - - 30,0 27,5 51,5 61,5 61,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 30,0 27,5 51,5 61,5 61,8

10. Reserve vedr. afgift på nikotinprodukter
Der blev i forbindelse med finansloven for 2022 afsat en reserve på 125,0 mio. kr. i 2022,

135,0 mio. kr. i 2023 og 140,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 som følge af indførelse af afgift på
nikotinprodukter mv.

Reserven er delvist udmøntet som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal
Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og Liselotte Blixt (UFG) om sund-
hedsreform af maj 2022.

35.11.43. Reserve til omstillingsinitiativer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 182,0 - - - -
10. Reserve til omstillingsinitiativer

Udgift ................................................... - - 182,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 182,0 - - - -
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10. Reserve til omstillingsinitiativer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.45. Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 180,4 155,3 150,4 150,4 145,4
10. Reserve til implementering af

EU-retsakter på Schengenområ-
det på Udlændinge- og Integra-

 tionsministeriets område
Udgift ................................................... - - 60,0 70,0 75,0 75,0 75,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 60,0 70,0 75,0 75,0 75,0

20. Reserve til implementering af
EU-retsakter på Schengenområ-
det på Justitsministeriets område
Udgift ................................................... - - 120,4 85,3 75,4 75,4 70,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 120,4 85,3 75,4 75,4 70,4

10. Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet på Udlændinge- og
Integrationsministeriets område

Der afsættes en reserve på 70,0 mio. kr. i 2023 og 75,0 mio. kr. årligt i 2024-2026 til im-
plementering af en række EU-retsakter på Schengenområdet på Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriets område.

20. Reserve til implementering af EU-retsakter på Schengenområdet på Justitsministeriets
område

Der afsættes en reserve på 85,3 mio. kr. i 2023, 75,4 mio. kr. årligt i 2024-2025 og 70,4 mio.
kr. i 2026 til implementering af en række EU-retsakter på Schengenområdet på Justitsministeriets
område.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 827,4 - - -
10. Reserve til EU-bidrag

Udgift ................................................... - - - 827,4 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 827,4 - - -

10. Reserve til EU-bidrag
Der er afsat en reserve på 827,4 mio. kr. i 2023 vedr. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

mv.
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35.11.50. Reserve til Skatteministeriet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5.901,4 6.339,4 6.073,1 5.765,8
10. Reserve til flerårsaftale i skatte-
 væsenet

Udgift ................................................... - - - 5.424,8 5.859,7 5.847,2 5.700,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 5.424,8 5.859,7 5.847,2 5.700,7

20. Reserve til civilretlige tiltag i
 udbyttesagen
 Udgift ................................................... - - - 476,6 479,7 225,9 65,1

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 476,6 479,7 225,9 65,1

10. Reserve til flerårsaftale i skattevæsenet
Der er afsat en reserve til en flerårsaftale for skattevæsenet på 5.424,8 mio. kr. i 2023, 5.859,7

mio. kr. i 2024, 5.847,2 mio. kr. i 2025 og 5.700,7 mio. kr. i 2026.

20. Reserve til civilretlige tiltag i udbyttesagen
Der er afsat en reserve til civilretlige tiltag i udbyttesagen på 476,6 mio. kr. i 2023, 479,7

mio. kr. i 2024, 225,9 mio. kr. i 2025 og 65,1 mio. kr. i 2026.

35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 64,3 59,0 53,8 53,8
10. Reserve til administrative konse-

kvenser af boligforlig
Udgift ................................................... - - - 64,3 59,0 53,8 53,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 64,3 59,0 53,8 53,8

10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig
Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af boligforliget, jf. Forlig mellem

den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
Tryghed om boligbeskatningen af maj 2017. Der er afsat 64,3 mio. kr. i 2023, 59,0 mio. kr. i 2024
og 53,8 mio. kr. årligt i 2025-2026.
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35.11.58. Nye aktivitetsskøn for videregående uddannelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -333,4 -413,7 -261,3 -191,6
10. Nye aktivitetsskøn for videregå-
 ende uddannelser

Udgift ................................................... - - - -333,4 -413,7 -261,3 -191,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -333,4 -413,7 -261,3 -191,6

10. Nye aktivitetsskøn for videregående uddannelser
Som følge af nye skøn for aktivitet på de videregående uddannelser efter færdiggørelsen af

ministerparagrafferne er der indarbejdet en negativ budgetregulering på -333,4 mio. kr. i 2023,
-413,7 mio. kr. i 2024, -261,3 mio. kr. i 2025 og -191,6 mio. kr. i 2026.

35.11.59. Nye aktivitetsskøn for SU mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -1.438,8 -1.497,9 -1.372,4 -1.322,7
10. Aktivitetsskøn for SU mv.

Udgift ................................................... - - - -1.438,8 -1.497,9 -1.372,4 -1.322,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -1.438,8 -1.497,9 -1.372,4 -1.322,7

10. Aktivitetsskøn for SU mv.
Som følge af nye skøn for SU-udgifter og øvrige indkomstoverførsler efter færdiggørelsen

af ministerparagrafferne er der indarbejdet en negativ budgetregulering på -1.438,8 mio. kr. i
2023, -1.497,9 mio. kr. i 2024, -1.372,4 mio. kr. i 2025 og -1.322,7 mio. kr. i 2026.

35.11.60. Aktivitetsskøn for SU-lån mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 504,4 561,6 524,1 537,8
10. Aktivitetsskøn for SU-lån mv.

Udgift ................................................... - - - 504,4 561,6 524,1 537,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 504,4 561,6 524,1 537,8

10. Aktivitetsskøn for SU-lån mv.
Som følge af nye skøn for SU-lån efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er der ind-

arbejdet en reserve på 504,4 mio. kr. i 2023, 561,6 mio. kr. i 2024, 524,1 mio. kr. i 2025 og 537,8
mio. kr. i 2026.
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35.11.71. Reserve til arbejdsmiljøaftale

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 110,1 317,8 317,8 317,8
10. Reserve til arbejdsmiljøaftale

Udgift ................................................... - - - 317,8 317,8 317,8 317,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 317,8 317,8 317,8 317,8

20. Negativ budgetregulering til ar-
 bejdsmiljøaftale

Udgift ................................................... - - - -207,7 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -207,7 - - -

10. Reserve til arbejdsmiljøaftale
Der er afsat en reserve på 317,8 mio. kr. årligt i 2023-2026 til en ny arbejdsmiljøaftale.

20. Negativ budgetregulering til arbejdsmiljøaftale
Der er optaget en negativ budgetregulering på -207,7 mio. kr. i 2023 til udmøntning ifm. en

ny arbejdsmiljøaftale. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på § 17.19.79.55. Særlig
pulje til arbejdsmiljø og § 17.21.09.10. Tilskud vedrørende forebyggelse af nedslidning og ar-
bejdsulykker under forudsætning af de respektive forligskredses opbakning.

35.11.73. Reserve til digitaliseringsstrategi

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 180,0 160,0 160,0 160,0
10. Reserve til digitaliseringsstrategi

Udgift ................................................... - - - 180,0 160,0 160,0 160,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 180,0 160,0 160,0 160,0

10. Reserve til digitaliseringsstrategi
Der er afsat en reserve til Danmarks digitaliseringsstrategi på 180,0 mio. kr. i 2023 og 160,0

mio. kr. årligt i 2024-2026.

35.11.74. Sikkerhedsreserve

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 3.430,0 - - -
10. Reserve til nationalt kompromis

om dansk sikkerhedspolitik
Udgift ................................................... - - - 3.430,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 3.430,0 - - -
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10. Reserve til nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik
Der er afsat en reserve på 3.430,0 mio. kr. i 2023 i lyset af Ruslandskrisen til forhøjet be-

redskab, aktuelle økonomiske ubalancer i Forsvaret, styrket diplomati og humanitær indsats mv.,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative
om Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.

Der er udmøntet 70,0 mio. kr. i 2023 til § 6. Udenrigsministeriet til styrket diplomati mv.

35.11.75. Reserve til politiske aftaler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 324,1 916,6 3.997,6 4.008,8
20. Reserve til Anden delaftale om

nytænkning af beskæftigelses-
 indsatsen

Udgift ................................................... - - - 58,4 -346,4 -342,2 -339,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 58,4 -346,4 -342,2 -339,7

30. Reserve til opfølgning på Aftale
om et nyt kontanthjælpssystem
med plads til børnene
Udgift ................................................... - - - - 95,9 116,6 116,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 95,9 116,6 116,6

40. Reserve til bedre kvalitet i ud-
 dannelse

Udgift ................................................... - - - - - 19,0 19,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 19,0 19,0

50. Reserve til aftale om grøn skat-
 tereform

Udgift ................................................... - - - - 210,4 674,1 952,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 210,4 674,1 952,4

51. Reserve til grøn fond
Udgift ................................................... - - - - 649,3 2.578,7 2.569,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 649,3 2.578,7 2.569,4

52. Reserve til Klimaaftale om grøn
strøm og varme 2022: Mere
grøn strøm 2022
Udgift ................................................... - - - 300,5 278,3 339,0 268,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 300,5 278,3 339,0 268,6

53. Reserve til Klimaaftale om mere
grøn strøm og varme 2022: Me-
re grøn varme og udfasning af

 naturgas 2022
 Udgift ................................................... - - - -65,3 17,1 157,4 -30,5

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -65,3 17,1 157,4 -30,5

60. Reserve til aftale om kilometer-
 baseret vejafgift

Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 453,0 453,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 10,0 10,0 453,0 453,0

70. Reserve til aftale om beskatning
af plug-in hybridbiler

 Udgift ................................................... - - - 3,5 2,0 2,0 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 3,5 2,0 2,0 -
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80. Reserve til aftale om kompensa-
tion af borgere for stigende

 energipriser
Udgift ................................................... - - - 17,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 17,0 - - -

20. Reserve til Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
Der er afsat en reserve på 58,4 mio. kr. i 2023, -346,4 mio. kr. i 2024, -342,2 mio. kr. i 2025

og -339,7 mio. kr. i 2026 i henhold til Anden delaftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere
(Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) om anden
delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022. Udmøntning af aftalen forud-
sætter opbakning fra de respektive forligspartier til at gennemføre initiativer, der er forligsbelagte.
Aftalen har til formål at håndtere den negative budgetregulering til reform af den kommunale
beskæftigelsesindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

30. Reserve til opfølgning på Aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene
Der er afsat en reserve på 95,9 mio. kr. i 2024 og 116,6 mio. kr. årligt i 2025-2026 i henhold

til Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet
og Kristendemokraterne om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene af juni 2022.

Aftalens virkninger i 2023 samt virkninger af afskaffelse af boligstøtte ved forældrekøb i
2023-2026 er indbudgetteret på § 17. Beskæftigelsesministeriet.

40. Reserve til bedre kvalitet i uddannelse
Der er afsat en reserve til bedre kvalitet i uddannelse på 19,0 mio. kr. årligt i 2025-2026 i

henhold til Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti
og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi (opdateret aftaleøkonomi) af
marts 2022.

50. Reserve til aftale om grøn skattereform
Der er afsat en reserve på 210,4 mio. kr. i 2024, 674,1 mio. kr. i 2025 og 952,4 mio. kr. i

2026 i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre
og Det Konservative Folkeparti om Grøn skattereform for industri mv. af juni 2022.

51. Reserve til grøn fond
Der er afsat en reserve på 649,3 mio. kr. i 2024, 2.578,7 mio. kr. i 2025 og 2.569,4 mio. kr.

i 2026 i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Etablering af en grøn fond af juni 2022.

52. Reserve til Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022: Mere grøn strøm 2022
Der er afsat en reserve på 300,5 mio. kr. i 2023, 278,3 mio. kr. i 2024, 339,0 mio. kr. i 2025

og 268,6 mio. kr. i 2026 i henhold til Delaftale om mere grøn strøm 2022 i Klimaaftale om grøn
strøm og varme 2022 mellem Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og
Kristendemokraterne af juni 2022.
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53. Reserve til Klimaaftale om mere grøn strøm og varme 2022: Mere grøn varme og ud-
fasning af naturgas 2022

Der er afsat en reserve på -65,3 mio. kr. i 2023, 17,1 mio. kr. i 2024, 157,4 mio. kr. i 2025
og -30,5 mio. kr. i 2026 i henhold til Delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas
2022 i Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 mellem Regeringen, Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne af juni 2022.

60. Reserve til aftale om kilometerbaseret vejafgift
Der er afsat en reserve på 10,0 mio. kr. årligt i 2023-2024 og 453,0 mio. kr. årligt i 2025-2026

i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten
om Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler af juni 2022.

70. Reserve til aftale om beskatning af plug-in hybridbiler
Der er afsat en reserve på 3,5 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 i henhold

til Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ju-
stering af beskatningen af elbiler og plug-in hybridbiler, der anvendes som fri bil, skattefri el til
opladning på arbejdspladsen samt medfinansiering af ladestandere i boligforeninger mv. af juni
2022.

80. Reserve til aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser
Der er afsat en reserve på 17,0 mio. kr. i 2023 i henhold til Aftale mellem regeringen, Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om
kompensation af borgere for stigende energipriser af juni 2022.

35.11.76. Reserve til politiske aftaler under delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.317,9 365,5 348,6 364,8
20. Reserve til Anden delaftale om

nytænkning af beskæftigelses-
 indsatsen

Udgift ................................................... - - - -10,1 -11,5 -11,8 -11,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -10,1 -11,5 -11,8 -11,7

30. Reserve til opfølgning på Aftale
om et nyt kontanthjælpssystem
med plads til børnene
Udgift ................................................... - - - - 377,0 360,4 376,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 377,0 360,4 376,5

80. Reserve til aftale om kompensa-
tion for stigende energipriser
Udgift ................................................... - - - 1.328,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.328,0 - - -
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20. Reserve til Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
Der er afsat en reserve på -10,1 mio. kr. i 2023, -11,5 mio. kr. i 2024, -11,8 mio. kr. i 2025

og -11,7 mio. kr. i 2026 i henhold til Anden delaftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere
(Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech) om anden
delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022. Udmøntning af aftalen forud-
sætter opbakning fra de respektive forligspartier til at gennemføre initiativer, der er forligsbelagte.
Aftalen har til formål at håndtere den negative budgetregulering til reform af den kommunale
beskæftigelsesindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

30. Reserve til opfølgning på Aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene
Der er afsat en reserve på 377,0 mio. kr. i 2024, 360,4 mio. kr. i 2025 og 376,5 mio. kr. i

2026 i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enheds-
listen, Alternativet og Kristendemokraterne om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene
af juni 2022.

Aftalens virkninger i 2023 samt virkninger af afskaffelse af boligstøtte ved forældrekøb i
2023-2026 er indbudgetteret på § 17. Beskæftigelsesministeriet.

80. Reserve til aftale om kompensation for stigende energipriser
Der er afsat en reserve på 1.328,0 mio. kr. i 2023 i henhold til Aftale mellem regeringen,

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti
om kompensation af borgere for stigende energipriser af juni 2022.

35.11.77. Reserve til politiske aftaler uden for udgiftslofterne

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -369,6 -156,8 -127,6 -141,3
20. Reserve til Anden delaftale om

nytænkning af beskæftigelses-
 indsatsen

Udgift ................................................... - - - -406,4 -421,5 -424,9 -426,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -406,4 -421,5 -424,9 -426,8

30. Reserve til opfølgning på Aftale
om et nyt kontanthjælpssystem
med plads til børnene
Udgift ................................................... - - - - 234,4 246,1 261,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 234,4 246,1 261,0

52. Reserve til Klimaaftale om grøn
strøm og varme 2022: Mere
grøn strøm 2022
Udgift ................................................... - - - -2,9 -20,4 -40,5 -49,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -2,9 -20,4 -40,5 -49,2

53. Reserve til Klimaaftale om mere
grøn strøm og varme 2022: Me-
re grøn varme og udfasning af

 naturgas 2022
Udgift ................................................... - - - 3,2 12,7 31,7 31,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 3,2 12,7 31,7 31,7

60. Reserve til aftale om kilometer-
 baseret vejafgift

Udgift ................................................... - - - - - 42,0 42,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 42,0 42,0
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70. Reserve til aftale om beskatning
af plug-in hybridbiler

 Udgift ................................................... - - - 36,5 38,0 18,0 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 36,5 38,0 18,0 -

20. Reserve til Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
Der er afsat en reserve på -406,4 mio. kr. i 2023, -421,5 mio. kr. i 2024, -424,9 mio. kr. i

2025 og -426,8 mio. kr. i 2026 i henhold til Anden delaftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af
løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise Bech)
om anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022. Udmøntning af af-
talen forudsætter opbakning fra de respektive forligspartier til at gennemføre initiativer, der er
forligsbelagte. Aftalen har til formål at håndtere den negative budgetregulering til reform af den
kommunale beskæftigelsesindsats, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti og Enhedslisten om en ny ret til tidlig pension af oktober 2020.

30. Reserve til opfølgning på Aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene
Der er afsat en reserve på 234,4 mio. kr. i 2024 og 246,1 mio. kr. i 2025 og 261,0 mio. kr.

i 2026 i henhold til Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
hedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om et nyt kontanthjælpssystem med plads til
børnene af juni 2022.

Aftalens virkninger i 2023 samt virkninger af afskaffelse af boligstøtte ved forældrekøb i
2023-2026 er indbudgetteret på § 17. Beskæftigelsesministeriet.

52. Reserve til Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022: Mere grøn strøm 2022
Der er afsat en reserve på -2,9 mio. kr. i 2023, -20,4 mio. kr. i 2024, -40,5 mio. kr. i 2025

og -49,2 mio. kr. i 2026 i henhold til Delaftale om mere grøn strøm 2022 i Klimaaftale om grøn
strøm og varme 2022 mellem Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og
Kristendemokraterne af juni 2022.

53. Reserve til Klimaaftale om mere grøn strøm og varme 2022: Mere grøn varme og ud-
fasning af naturgas 2022

Der er afsat en reserve på 3,2 mio. kr. i 2023, 12,7 mio. kr. i 2024, og 31,7 mio. kr. i årligt
i 2025-2026 i henhold til Delaftale om mere grøn varme og udfasning af naturgas 2022 i Kli-
maaftale om grøn strøm og varme 2022 mellem Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet og Kristendemokraterne af juni 2022.

60. Reserve til aftale om kilometerbaseret vejafgift
Der er afsat en reserve på 42,0 mio. kr. årligt i 2025-2026 i henhold til Aftale mellem rege-

ringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om Kilometerbaseret vejafgift
for lastbiler af juni 2022.

70. Reserve til aftale om beskatning af plug-in hybridbiler
Der er afsat en reserve på 36,5 mio. kr. i 2023, 38,0 mio. kr. i 2024 og 18,0 mio. kr. årligt

i 2025-2026 i henhold til Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om justering af beskatningen af elbiler og plug-in hybridbiler, der anvendes som fri
bil, skattefri el til opladning på arbejdspladsen samt medfinansiering af ladestandere i boligfor-
eninger mv. af juni 2022.
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35.11.78. Reserve til politiske aftaler på indtægtsbudgettet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 179,9 170,4 160,9 160,9
52. Aftale om grøn strøm og varme:
 Vedvarende energi

Udgift ................................................... - - - 179,9 170,4 160,9 160,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 179,9 170,4 160,9 160,9

52. Aftale om grøn strøm og varme: Vedvarende energi
Der er afsat en reserve på 179,9 mio. kr. i 2023, 170,4 mio. kr. i 2024 og 160,9 mio. kr. årligt

i 2025-2026 i henhold til Delaftale om mere grøn strøm 2022 i Aftale om mere grøn strøm 2022
mellem Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne af
juni 2022.
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35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner

under Børne- og Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet
for 2023. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig
egenproduktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages
købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 8.916,2 8.743,6 8.430,1 9.202,6 9.202,6 9.202,6 9.202,6
10. Refusion af ikke-fradragsberetti-

get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 8.916,2 8.743,6 8.430,1 9.202,6 9.202,6 9.202,6 9.202,6
49. Reserver og budgetregulering ....... 8.916,2 8.743,6 8.430,1 9.202,6 9.202,6 9.202,6 9.202,6

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende insti-

tutioner under Børne- og Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under
Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner

under Børne- og Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet
for 2023. Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig
egenproduktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages
købsmomsen på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7. Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser
fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7. Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser
fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 2.793,1 2.989,5 2.863,9 3.709,6 3.709,6 3.709,6 3.709,6
10. Refusion af ikke-fradragsberetti-

get købsmoms, anlæg
Udgift ................................................... 2.793,1 2.989,5 2.863,9 3.709,6 3.709,6 3.709,6 3.709,6
40. Statslig momsrefusionsudgift ........ 2.793,1 2.989,5 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2.863,9 3.709,6 3.709,6 3.709,6 3.709,6

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg
Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende in-

stitutioner under Børne- og Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under
Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.
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