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§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 17.301,1 17.794,3 493,2
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. - - -

Heraf anlægsbudget ....................................................... - - -
Indtægtsbudget ....................................................................... 4,0 - 4,0

Udenrigstjenesten mv. .............................................................................. 3.007,3 411,7
6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... 3.007,3 411,7

Internationale organisationer ................................................................. 662,9 0,6
6.21. Nordiske formål .............................................................................. 165,4 -
6.22. Øvrige internationale organisationer .............................................. 497,5 0,6

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ...................................... 14.027,5 84,9
6.31. Reserver ........................................................................................... -21,9 -
6.32. Bilateral bistand .............................................................................. 3.637,6 -
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................ 1.068,5 -
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer ............................... 1.858,1 -
6.35. Oplysningsvirksomhed .................................................................... 81,3 -
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. 1.957,2 -
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... 1.483,7 84,9
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling ............... 1.263,0 -
6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 2.700,0 -

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats .......... 96,6 -
6.41. Fællesudgifter .................................................................................. 96,6 -



4 § 6.

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.734,2 286,5
Interne statslige overførsler ....................................................................... 58,8 73,5
Øvrige overførsler ...................................................................................... 14.596,2 84,3
Finansielle poster ....................................................................................... 99,0 4,0
Kapitalposter ............................................................................................... 306,1 48,9
Aktivitet i alt .............................................................................................. 17.794,3 497,2
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -356,3 -356,3
Bevilling i alt ............................................................................................. 17.438,0 140,9

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Udenrigstjenesten mv.

6.11. Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 18, 100 og 102)

(Driftsbev.) .............................................................................. 2.394,1 -
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender ............................... - 4,0
13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Men-

neskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 44,3 -
14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 32,4 3,7
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutio-

ner (tekstanm. 14 og 101) (Reservationsbev.) ....................... 33,4 -
18. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet ............. 89,2 -
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) ........................... - -
22. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån ..................... 57,6 -
23. Udviklingsgarantier under Investeringsfonden for Udvik-

lingslande (IFU) (tekstanm. 105) ........................................... - -
37. Afdrag på statslån ................................................................... - 47,7
41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ............... - -

 Internationale organisationer

6.21. Nordiske formål
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden) ................... 165,4 -

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

(Lovbunden) ............................................................................ 224,7 -
03. Øvrige organisationer (Lovbunden) ........................................ 272,3 -
05. Den Europæiske Investeringsbank ......................................... 0,5 0,6
06. UN Live Museum (Anlægsbev.) ............................................. - -
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Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

6.31. Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .............. -21,9 -

6.32. Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 970,0 -
02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 550,0 -
04. Personelbistand (Reservationsbev.) ........................................ 33,0 -
05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) ........................ - -
07. Lånebistand (Reservationsbev.) .............................................. 57,9 -
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................. 841,7 -
09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 200,0 -
10. Nærområde- og migrationsfond (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 355,0 -
11. Ukraine, EU's øvrige naboskabslande og Den Ny Demokra-

tifond (tekstanm. 17 og 101) (Reservationsbev.) ................... 630,0 -

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 1.068,5 -

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

lande mv. (Reservationsbev.) ................................................. 1.858,1 -

6.35. Oplysningsvirksomhed
01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 81,3 -
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) ............ - -

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 525,0 -
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)

(Reservationsbev.) ................................................................... 150,0 -
03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 770,0 -
04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................... 387,5 -
05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.) ....................... - -
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale

bidrag (Reservationsbev.) ....................................................... 124,7 -

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
01. Verdensbankgruppen (tekstanm. 15) (Reservationsbev.) ....... 675,2 1,2
02. Regionale udviklingsbanker (tekstanm. 16)

(Reservationsbev.) ................................................................... 64,6 -
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri-

ge fonde (Reservationsbev.) ................................................... 350,2 -
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...................... 310,0 -
05. Delegerede Partnerskaber (Reservationsbev.) ........................ 83,7 83,7
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6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
01. Mobilisering af finansiering til investeringer

(Reservationsbev.) ................................................................... 565,0 -
02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekst-

anm. 101 og 169) (Reservationsbev.) .................................... 698,0 -
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .................... - -

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

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

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

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

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 96,6 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

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

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

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

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

telser.
Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2023, 20 mio.
norske kroner i 2024, 10 mio. norske kroner i 2025.

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

Nr. 10. ad 06.11.21.
Ministeren for udviklingssamarbejde bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtigelse på

i alt 200 mio. kr. for en kassekredit for Investeringsfonden for Udviklingslande hos et kommer-
cielt pengeinstitut.

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

Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskon-
tingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.
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Nr. 14. ad 06.11.15.
Udenrigsministeriet bemyndiges til at foretage aktiekøb og eventuelle tilskud i INSTEX (In-

strument in Support of Trade Exchanges) inden for en ramme på 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio.
kr. i 2021.

Nr. 15. ad 06.37.01.10.
Udviklingsministeren bemyndiges til i 2020 at etablere en statsgaranti til IBRD på USD 340,7

mio. som led i kapitaludvidelsen i IBRD.

Nr. 16. ad 06.37.02.10.
Udviklingsministeren bemyndiges til i 2020 at etablere en statsgaranti til AfDB på UA 884

mio. som led i kapitaludvidelsen i AfDB.

Nr. 17. ad 06.32.11.30.
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde bemyndiges til i 2022 at etablere en stats-

garanti til IBRD på op til 37,5 mio. euro (aktuelt 279,0 mio. kr.) med henblik på finansiel støtte
til den ukrainske stat. Garantiens løbetid er 18 år frem til 2040. Evt. tab på garantien afholdes
af § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Nr. 18. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde udgifter til

eventuelle tab og uforudsete udgifter i forbindelse med evakueringer inden for en samlet garan-
tiramme på 15 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

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

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

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

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

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

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

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

konto optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, der modsvares af min-
dreudgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der opgøres som udviklingsbistand.
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Nr. 105. ad 06.11.23.
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) kan i en pilotperiode udstede statsgarantier til

understøttelse af mobilisering af finansiering til investeringer i udviklingslande. IFU's bestyrelse
udvælger udviklingsinvesteringer, der kan udstedes garantier til. Ordningen administreres i en
facilitet under IFU. Udstedelsen af udviklingsgarantier skal ske inden for en samlet ramme for
eksponering på maksimum 2,0 mia. kr. Garantierne kan udstedes i perioden 2022-2025.

Stk. 2. IFU fastsætter en risikopræmie for hver enkelt garanti eller portefølje af garantier
svarende til statens risiko. Risikopræmien vil variere alt efter garantien. Garantitager betaler en
garantiprovision til staten svarende til risikopræmien, med evt. subsidier fra § 6.3. Bistand til
udviklingslandene.

Stk. 3. Eventuelle tab på garantierne afholdes af staten.
Stk. 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, 4 og 5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån,

jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

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

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

den basale it-drift, jf. stk. 1, fastsætte nærmere regler om krav hertil.
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Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigs- og udviklingspolitik ud i livet. Det
indebærer, at Udenrigsministeriet:
- Forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, og en række interna-
tionale organisationer, herunder EU, FN, NATO og det nordiske samarbejde.
- Forvalter den danske udviklingsbistand.
- Hjælper danskere, der er havnet i vanskelige situationer i udlandet og opdaterer løbende rej-
sevejledninger for udlandsrejse.
- Støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle akti-
viteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, samt trækker uden-
landske investeringer til Danmark, hjemtager viden og fremmer samarbejdet mellem danske og
udenlandske uddannelses- og forskningsinstitutioner.
- Forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder på handels-
politiske områder.
- Bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur og Danmarks
særlige kompetencer.
- Varetager relationen til herværende udenlandske diplomater og internationale organisationer
med kontor i Danmark.
Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader, ge-
neralkonsulater og repræsentationer i knap 100 byer i godt 80 lande, samt seks repræsentationer
ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer over 400 honorære konsulater,
som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller turistområder.
Udenrigsministeriet har ambition om at bidrage til opfyldelse af verdensmålene.

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

Nettotal ....................................................... 17.102,7 16.632,9 17.535,2 17.301,1 18.247,6 18.429,4 18.482,4
Udgift ......................................................... 17.801,0 17.819,6 18.128,3 17.794,3 18.661,8 18.808,7 18.856,9
Indtægt ....................................................... 698,3 1.186,7 593,1 493,2 414,2 379,3 374,5

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................. 1.882,7 2.103,4 2.373,2 2.599,6 2.226,6 2.182,5 2.146,4
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 1.882,7 2.103,4 2.373,2 2.599,6 2.226,6 2.182,5 2.146,4

Internationale organisationer ................. 642,4 629,5 721,3 662,3 573,2 751,7 751,7
6.21. Nordiske formål ............................ 144,3 148,7 156,8 165,4 165,4 165,4 165,4
6.22. Øvrige internationale organisa-

tioner .............................................. 498,1 480,8 564,5 496,9 407,8 586,3 586,3

Bistand til udviklingslandene (tekst-
anm. 103) .................................................. 14.505,7 13.780,7 14.356,9 13.942,6 15.402,0 15.449,4 15.538,5
6.31. Reserver ......................................... 12,2 20,6 155,2 -21,9 7,2 34,7 249,9
6.32. Bilateral bistand ............................ 3.706,8 3.061,9 3.405,3 3.637,6 4.112,0 4.604,6 4.671,0
6.33. Bistand gennem civilsamfunds-

organisationer ................................ 960,4 999,3 1.002,5 1.068,5 1.068,5 1.068,5 1.068,5
6.34. Naturressourcer, energi og kli-

maforandringer .............................. 1.285,1 1.978,4 2.063,3 1.858,1 1.915,1 1.915,1 1.915,1
6.35. Oplysningsvirksomhed .................. 15,5 44,2 64,0 81,3 81,3 93,3 81,3
6.36. Multilateral bistand gennem

FN mv. .......................................... 2.313,8 1.920,8 2.006,0 1.957,2 2.183,5 2.135,2 2.070,5
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og

EU .................................................. 2.396,9 1.718,0 1.572,6 1.398,8 1.556,4 1.365,0 1.329,2
6.38. Partnerskaber for bæredygtig

vækst og grøn omstilling .............. 971,8 886,2 1.388,0 1.263,0 1.778,0 1.533,0 1.453,0
6.39. Humanitær bistand ........................ 2.843,2 3.151,3 2.700,0 2.700,0 2.700,0 2.700,0 2.700,0

Eksport-, internationaliserings- og in-
vesteringsfremmeindsats ......................... 71,9 119,4 83,8 96,6 45,8 45,8 45,8
6.41. Fællesudgifter ................................ 71,9 119,4 83,8 96,6 45,8 45,8 45,8
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Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... - - 27,0 - - - -
Udgift ......................................................... - - 27,0 - - - -

Specifikation af nettotal:

Internationale organisationer ................. - - 27,0 - - - -
6.22. Øvrige internationale organisa-

tioner .............................................. - - 27,0 - - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 32,2 73,6 19,0 4,0 104,0 54,0 54,0
Indtægt ....................................................... 32,2 73,6 19,0 4,0 104,0 54,0 54,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................. 32,2 73,6 19,0 4,0 104,0 54,0 54,0
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 32,2 73,6 19,0 4,0 104,0 54,0 54,0

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:
6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 18,

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

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

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

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

6.11.18. Danmarks bidrag til Den Europæiske
Fredsfacilitet  

6.11.22. Risikopræmie vedr. statsgarantier og
genudlån  

6.11.23. Udviklingsgarantier under Investerings-
fonden for Udviklingslande (IFU) (tekst-
anm. 105)  

6.11.37. Afdrag på statslån  
6.11.41. Kompensationsordninger som følge af

COVID-19  
6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)

(Lovbunden)  
6.22.01. Fredsbevarende operationer under de

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

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

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

6.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)  
 6.32.05. Danidas erhvervsplatform

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

(Reservationsbev.)  
 6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
6.32.10. Nærområde- og migrationsfond (tekst-

anm. 101) (Reservationsbev.)  
6.32.11. Ukraine, EU's øvrige naboskabslande og

Den Ny Demokratifond (tekstanm. 17 og
101) (Reservationsbev.)  

6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisa-
tioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforan-
dringer i udviklingslande mv.
(Reservationsbev.)  

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

 6.35.02. International udviklingsforskning
(Reservationsbev.)  

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

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

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

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

 6.36.05. Globale Miljøprogrammer
(Reservationsbev.)  

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

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

6.37.02. Regionale udviklingsbanker (tekstanm.
16) (Reservationsbev.)  

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

6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union
(EU)  

 6.37.05. Delegerede Partnerskaber
(Reservationsbev.)  

6.38.01. Mobilisering af finansiering til investe-
ringer (Reservationsbev.)  
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6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretnings-
muligheder (tekstanm. 101 og 169)
(Reservationsbev.)  

6.38.03. Diverse multilaterale bidrag
(Reservationsbev.)  

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

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

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

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

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

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

10)  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Bevilling i alt ............................................. 17.121,1 16.573,6 17.543,2 17.297,1 18.143,6 18.375,4 18.428,4
Årets resultat .............................................. -50,6 -14,3 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 17.070,5 16.559,3 17.543,2 17.297,1 18.143,6 18.375,4 18.428,4

Udgift ..................................................... 17.801,0 17.819,6 18.155,3 17.794,3 18.661,8 18.808,7 18.856,9
Indtægt ................................................... 730,5 1.260,3 612,1 497,2 518,2 433,3 428,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.639,8 2.850,0 2.686,1 2.734,2 2.394,6 2.316,2 2.276,2
Indtægt ................................................... 463,2 553,7 397,2 286,5 294,1 265,6 265,6

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 61,5 108,6 59,2 58,8 57,2 56,4 56,4
Indtægt ................................................... 163,4 158,1 68,8 73,5 70,3 63,4 63,4

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 14.603,1 14.689,3 15.085,0 14.596,2 15.811,4 16.272,5 16.360,7
Indtægt ................................................... 30,0 487,4 94,4 84,3 51,4 0,6 0,6

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 81,0 78,8 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
Indtægt ................................................... 2,8 14,1 4,0 4,0 54,0 54,0 54,0

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 415,7 92,8 226,0 306,1 299,6 64,6 64,6
Indtægt ................................................... 71,0 47,0 47,7 48,9 48,4 49,7 44,9

Bemærkninger: Beløbene under finansielle poster udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidrag til
regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige internationale bistandsorgani-
sationer.
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Driftsposter ................................................. 2.176,6 2.296,3 2.288,9 2.447,7 2.100,5 2.050,6 2.010,6
11. Salg af varer ....................................... 75,6 94,0 97,7 112,0 119,1 119,1 119,1
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... 2,1 38,2 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 61,8 80,9 131,8 136,9 136,9 136,9 136,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 296,9 292,6 297,3 313,5 313,5 313,5 313,5
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... 21,4 34,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 802,7 870,0 894,7 947,5 808,7 795,5 779,7
20. Af- og nedskrivninger ........................ 88,4 84,1 103,6 109,3 109,3 109,3 109,3
21. Andre driftsindtægter .......................... 323,7 334,3 167,7 37,6 38,1 9,6 9,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.430,3 1.569,3 1.389,0 1.362,4 1.161,6 1.096,4 1.072,2
28. Ekstraordinære indtægter .................... - 6,3 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -102,0 -49,5 -9,6 -14,7 -13,1 -7,0 -7,0
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 163,4 158,1 68,8 73,5 70,3 63,4 63,4
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 61,5 108,6 59,2 58,8 57,2 56,4 56,4

Øvrige overførsler ...................................... 14.573,1 14.201,9 14.990,6 14.511,9 15.760,0 16.271,9 16.360,1
31. Overførselsindtægter fra EU .............. - 427,4 78,8 83,7 0,8 - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... - - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 30,0 60,0 15,6 0,6 50,6 0,6 0,6
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 14.449,4 14.457,5 14.695,0 14.294,3 15.495,4 15.962,6 16.052,6
44. Tilskud til personer ............................. 4,8 6,1 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5
45. Tilskud til erhverv .............................. 55,9 99,7 76,4 89,3 41,8 41,8 41,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 93,0 126,1 306,3 290,8 266,7 260,6 258,8
49. Reserver og budgetregulering ............ - - - -85,7 - - -

Finansielle poster ....................................... 78,1 64,7 95,0 95,0 45,0 45,0 45,0
25. Finansielle indtægter ........................... 2,8 14,1 4,0 4,0 54,0 54,0 54,0
26. Finansielle omkostninger .................... 81,0 78,8 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Kapitalposter .............................................. 395,3 60,1 178,3 257,2 251,2 14,9 19,7
55. Statslige udlån, afgang ....................... 71,0 47,0 47,7 48,9 48,4 49,7 44,9
58. Værdipapirer, tilgang .......................... 415,7 92,8 226,0 306,1 299,6 64,6 64,6
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -50,6 -14,3 - - - - -
I alt ............................................................. 17.121,1 16.573,6 17.543,2 17.297,1 18.143,6 18.375,4 18.428,4

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2022 ............................................ 347,7 - - 602,2
 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Forventede tilsagn og udbetalinger:
 Tilsagn, Udbetalinger Finansår inkl. regu-

leringer 2022 2023 2024 2025 2026 Senere
Før B-året ....................................... 6.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 - - -
2022 ................................................ 11.976,9 7.738,0 1.548,0 1.032,0 516,0 - 1.142,9
2023 ................................................ 12.142,4  9.098,5 1.802,6 1.201,6 601,6 -561,9
2024 ................................................ 12.766,3  10.213,0 2.036,0 1.357,0 -839,7
2025 ................................................ 13.219,5   10.292,0 2.052,0 875,5
2026 ................................................ 13.416,7    10.303,0 3.113,7
Samlede udbetalinger i året ........... 10.738,0 12.646,5 14.047,6 14.045,6 14.313,6 3.730,5
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Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.
Herunder hører Udenrigsministeriets drifts- og indtægtsbevillinger, reservationsbevillinger til

Institut for Menneskerettigheder og Dansk Institut for Internationale Studier, ikke-lovbundne til-
skud til internationale formål og institutioner, bidrag til den Europæiske Fredsfacilitet, udlodnin-
ger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og udbytte fra Investeringsfonden for Udvik-
lingslande (IFU).

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 18, 100 og 102) (Driftsbev.)
Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01.

Udenrigstjenesten, som viser fordelingen mellem hhv. Udenrigsministeriet i København og Dan-
marks globale netværk af repræsentationer geografisk fordelt: 1. Almindelig virksomhed (§
06.11.01.11.), 2. Repræsentationer i Europa og Norden (§ 06.11.01.12.), 3. Repræsentationer i
Latinamerika og Nordamerika (§ 06.11.01.13.), 4. Repræsentationer i Afrika (§ 06.11.01.14.) og
5. Repræsentationer i Asien og Oceanien (§06.11.01.15.). Hovedkontoen indeholder ligeledes §
06.11.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.898,2 1.972,3 2.235,3 2.394,1 2.047,3 2.003,4 1.963,4
Indtægt ......................................................... 627,3 712,3 466,0 356,3 363,5 329,0 329,0
Udgift ........................................................... 2.474,9 2.670,3 2.701,3 2.750,4 2.410,8 2.332,4 2.292,4
Årets resultat ............................................... 50,6 14,3 -  - - - -
10. Generel udenrigspolitik

Udgift .................................................... 768,9 846,3 - - - - -
Indtægt .................................................. 395,1 363,4 - - - - -

11. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... - - 960,1 996,2 860,9 836,7 821,4
Indtægt .................................................. - - 93,7 95,7 95,3 89,3 89,3

12. Repræsentationer i Europa
Udgift .................................................... - - 522,4 592,0 517,5 513,4 504,3
Indtægt .................................................. - - 55,8 61,3 63,5 63,5 63,5

13. Repræsentationer i Latinamerika
 og Nordamerika

Udgift .................................................... - - 253,4 265,7 221,2 219,6 216,1
Indtægt .................................................. - - 33,5 37,2 38,8 38,8 38,8

14. Repræsentationer i Afrika
Udgift .................................................... - - 265,4 306,3 297,1 298,9 293,6
Indtægt .................................................. - - 16,2 17,6 18,1 18,1 18,1

15. Repræsentationer i Asien og
 Oceanien

Udgift .................................................... - - 537,7 558,2 481,6 459,8 453,0
Indtægt .................................................. - - 104,5 112,5 115,3 115,3 115,3

20. Udviklingssamarbejde
Udgift .................................................... 800,7 850,8 - - - - -
Indtægt .................................................. - 47,0 - - - - -

30. Eksport- og investeringsfremme
 mv.

Udgift .................................................... 533,9 572,9 - - - - -
Indtægt .................................................. 63,6 87,2 - - - - -
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40. Borgerservice
Udgift .................................................... 265,4 267,1 - - - - -
Indtægt .................................................. 62,5 81,6 - - - - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 106,0 133,1 162,3 32,0 32,5 4,0 4,0
Indtægt .................................................. 106,0 133,1 162,3 32,0 32,5 4,0 4,0

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

nesten med senere ændringer, i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamar-
bejde og efterfølgende ændringer, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af ny enstrenget
eksport- og investeringsfremmende organisation, The Trade Council (Danmarks Eksportråd), og
lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af The Trade Councils virke med senere æn-
dringer. Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én or-
ganisation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets hovedfor-
mål kan udføres af den samme medarbejder.

Udenrigsministeriet har fire hovedformål:
1) Generel udenrigspolitik. Udenrigsministeriets varetager Danmarks generelle udenrigspoli-

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

Udenrigsministeriet varetager Danmarks generelle kontakt til udlandet og følger og vurderer
den internationale politiske og økonomiske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslut-
ningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik, herunder europapolitik,
sikkerhedspolitik og handelspolitik. Endvidere fører Udenrigsministeriet en aktiv public diplom-
acy-indsats.

2) Udviklingssamarbejde. Udenrigsministeriet lancerede i 2021 en ny udviklingspolitisk
strategi og har, jf. lov nr. 555 af 18. december 2012 om internationalt udviklingssamarbejde og
efterfølgende ændringer, som mål at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, de-
mokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenser-
klæringen om Menneskerettighederne, FN's konventioner om menneskerettigheder og med FN's
2030-dagsorden for bæredygtig udvikling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt.
Dette udgør rammerne for Udenrigsministeriets forvaltning, styring og kontrol af udviklings-
samarbejdet.

Udenrigsministeriet varetager forvaltningen, styringen og kontrollen med udviklingsbistan-
den. Dette indebærer at implementere regeringens udviklingspolitiske prioriteter, der varetages
fra både Udenrigsministeriet i København og via den danske tilstedeværelse på repræsentationer
rundt om i verden. Udenrigsministeriet afholder udgifter til drift og løn på de repræsentationer,
der forvalter udviklingsbistand og til de missioner, der varetager Danmarks multilaterale udvik-
lingssamarbejde. Udgifterne dækker også løn og drift til forvaltning af udviklingsaktiviteter fra
Udenrigsministeriet i København såsom det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram, Naboskabs-
programmet og den humanitære udviklingsbistand mv. Repræsentation af Danmark i internatio-
nale fora og sammenhænge om udviklingspolitiske emner og løn og drift til strategiudvikling,
kvalitetssikring og evaluering af udviklingsbistanden dækkes også over bidraget. Endelig bidrager
midlerne til forvaltning, styring og kontrol af udviklingsbistanden også til dækning af Udenrigs-
ministeriets personaleadministration, økonomistyring, it og sikkerhed mv.

På finansloven for 2022 blev der igangsat en administrativ forenkling af forvaltning, styring
og kontrol af udviklingsbistanden. I forlængelse heraf, er der i 2023 flyttet forvaltningsudgifter
vedrørende enkelte programmer og indsatser under § 6.3. Bistand til udviklingslande svarende til
7,3 mio. kr. i 2023. Der er tale om tekniske omlægninger, idet midlerne fortsat vil blive anvendt
til forvaltning, styring og kontrol af udviklingsbistanden.

Midlerne anvendt til forvaltning, styring og kontrol af udviklingssamarbejdet indgår i de ud-
gifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede
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OECD/DAC-regler. Samtidig er der opnået en effektiviseringsgevinst i forbindelse med håndte-
ring af bilaterale rådgivere, hvilket medfører flytning af midler fra 06.11.01. Udenrigstjenesten
til § 6.3. Udviklingssamarbejde svarende til 0,6 mio. kr. i 2023.

3) Eksport- og investeringsfremme. Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, in-
ternationaliserings- og investeringsfremmeindsats via The Trade Council. The Trade Council
understøtter danske virksomheder i at opnå mereksport og øget internationalisering samt bidrager
til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. Det overordnede mål er at bidrage til vækst
og beskæftigelse i Danmark samt til en grøn, bæredygtig og socialt ansvarlig udvikling globalt.
Arbejdsområderne dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over handelspolitik til kom-
mercielt myndighedssamarbejde. Endvidere administrerer The Trade Council en række tilskud-
sprogrammer, der støtter danske virksomheder i deres internationalisering, herunder eksportstart,
markedsbearbejdning og -ekspansion, samt videnhjemtagning. The Trade Council leverer en
række generelle gratisydelser og udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med
ministeriets betalingsbekendtgørelse.

Der kan afholdes udgifter til planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer,
samt etablering af inkubatorfaciliteter. Udenrigsministeriet driver en række innovationscentre.
Udgifterne til disse afholdes som udlæg og opkræves ultimo året Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet, hvor bevillingen til innovationscentrene er afsat. The Trade Council står gennem In-
vest in Denmark, Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation, for den overordnede na-
tionale koordinering og markedsføring af danske spidskompetencer og indsatser overfor potenti-
elle udenlandske investorer, samt den regionale investeringsfremmeindsats i Vestdanmark og
samarbejde med Erhvervshusene.

4) Borgerservice. Udenrigsministeriets borgerserviceopgaver, omfatter bistand til nødstedte
borgere i udlandet - f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling, tyveri og røveri, samt bistand til bor-
gere i udlandet berørt af kriser og katastrofer. Herudover omfatter opgaverne udstedelse og for-
længelse af pas og anden rejsedokumentation.
Udenrigsministeriet kan varetage borgerserviceopgaver for nordiske statsborgere og EU-borgere
i lande, hvor de pågældende personers oprindelseslande ikke er repræsenteret. Det medfører til-
svarende, at danske statsborgere kan modtage konsulær bistand fra andre nordiske lande eller
EU-lande i lande, hvor Danmark ikke er repræsenteret. Udgifterne forbundet hermed afregnes
mellem de pågældende landes udenrigstjenester med henblik på efterfølgende fakturering til de
pågældende statsborgere.

Udenrigsministeriet varetager endvidere sagsbehandling og administration af udlændinges
ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser. Visumarbejdet er primært reguleret
gennem Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet. Udenrigsministeriet udsteder tillige visa
under Red Carpet-programmet for forretningsfolk. Udenrigsministeriet bistår endvidere udlæn-
dingemyndighederne med at indhente oplysninger til brug for behandlingen af udlændingesager
i medfør af § 46 b i LBK nr. 239 af 10. marts 2019 (Udlændingeloven), herunder på udsendel-
sesområdet samt i forbindelse med optag på den offentlige sanktionsliste og opmærksomhedsli-
sten over udenlandske religiøse forkyndere m.fl. Udenrigsministeriet bistår Udlændingestyrelsen,
Nationalt ID-Center og Styrelsen for International Rekruttering og Integration med at gennemføre
besøg ved de danske repræsentationer mhp. styrket kontrol med indrejse og opholdsgrundlag.
Udenrigsministeriet legaliserer danske dokumenter for borgere og virksomheder, der skal benytte
dokumenterne i udlandet, ligesom Udenrigsministeriet er Danmarks centrale myndighed for Le-
galiseringsforordningen (EU Forordning 2016/1191).

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

Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For
generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3. Bistand til udviklingslandene samt

http://www.um.dk
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www.danida.dk. For yderligere information om The Trade Council (Danmarks Eksportråd) hen-
vises til The Trade Councils hjemmeside: thetradecouncil.dk.

Kontoen er reduceret med 21,5 mio. kr. i 2021, 22,2 mio. kr. i 2022, 22,9 mio. kr. i 2023
og 23,5 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentfor-
brug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019. Endvidere er kontoen reduceret med 4,2
mio. kr. i 2022 og 5,1 mio. kr. fra 2023 og frem som følge af udmøntningen af konsulentbespa-
relser fra Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om flerårsaftale for politiets og
anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.

Kontoen er i 2022 forhøjet med 98,0 mio. kr., 205,2 mio. kr. i 2023 og 126,9 mio. kr. årligt
i 2024 og følgende år til videreførelse af annullering af omprioriteringsbidraget i 2020 og 2021
og annullering af omprioriteringsbidrag i 2022 og 2023 samt videreførelse af en række midlerti-
dige bevillinger til og med 2023, herunder bevillingerne til styrket indrejsekontrol og visumbe-
handling, it- og cybersikkerhed samt indsats mod forfølgelse af religiøse minoriteter.

Kontoen er reduceret med 2,1 mio. kr. fra 2023 og frem som følge af ensretning af tjeneste-
mandspensionsbidraget.

Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af effektiviseringerne
i 16. fase af Statens Indkøbsprogram.

Kontoen er reduceret med 2,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af, at Statens Ad-
ministration pr. 1. januar 2023 overgår til en ny prismodel.

Kontoen er reduceret med 1,4 mio. kr. (2022-pl) i 2023 som følge af klimakompensation for
statens flyrejser.

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

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

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

Repræsentationer, der af juridiske, sikkerhedsmæssige eller andre åbenlyst hensigtsmæssige
årsager skønner det nødvendigt at indgå aftaler for praktikanter i udetjenesten, f.eks. om lejemål,
har mulighed for at gøre dette. I disse tilfælde vil repræsentationen evt. også kunne afholde ud-
gifter inden for den beløbsgrænse, der på stedet er fastsat som praktikanttilskud for afholdelse
af udgifter. Repræsentationens udlæg kan træde i stedet for ordningen med at refundere en
praktikant for konkrete udlæg, såfremt udlægget udgør det fulde praktikanttilskud. Alternativt kan
tilskuddet reduceres tilsvarende udlæggets værdi.

http://www.danida.dk
http://www.
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Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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

BV 2.6.1 Udenrigsministeriet kan i situationer, hvor det er nødvendigt at gennemføre
evakuering af danske statsborgere, udlændinge med fast bopæl i Danmark,
ikke-repræsenterede nordiske statsborgere og ikkerepræsenterede unions-
borgere i tredjelande iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme
på op til 15 mio. kr. Udenrigsministeriet skal opkræve de forholdsmæssige
udgifter forbundet med evakueringen. Udenrigsministeriet kan i forbindelse
med en evakuering dække eventuelle tab og uforudsete udgifter.

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter . Fordelingen af udenrigstjenestens
udgifter på hovedformål foretages på grundlag af registreringsrammen til fordeling af udgifter på finanslovens hovedfor-
mål, der bl.a. er baseret på tidsregistreringsdata, skønnede andele af visse fællesomkostninger, personaleoplys ninger samt
samlede regnskabsop lysninger fra ministeriets enheder. Udgifterne til forvaltning, styring og kontrol af udviklingsbi-
standen som opført på Ulandsrammen under § 6.3. Bistand til Udviklingslandene er udgjort af dels de direkte udgifter til
hovedområde 2. Ud viklingssamarbejde og dels en række udgifter under hovedområde 0. Generelle fællesomkostninger .

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

Opgaver Mål
Generel udenrigspolitik At fremme Danmarks udenrigspolitiske inte-

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

Udviklingssamarbejde At fremme Danmarks udviklingspolitiske in-
teresser og deltagelse i det internationale ud-
viklingssamarbejde og sikre en effektiv for-
valtning, styring og kontrol af udviklings-
samarbejdet.

Eksport- og investeringsfremme mv. At skabe en effektiv indsats for eksportfrem-
me, investeringstiltrækning, innovation og
handelspolitik for øget vækst og beskæftigelse
i Danmark samt en grøn, bæredygtig og so-
cialt ansvarlig udvikling globalt.

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

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Udgift i alt ................................................... 2.545,9 2.681,2 2.597,4 2.718,4 2.378,3 2.328,4 2.288,4

 0. Generelle fællesomkostninger ........ 947,5 936,6 927,3 948,6 814,1 794,4 778,6
 1. Generel udenrigspolitik ................. 642,9 718,2 682,3 728,8 625,5 610,3 598,2
 2. Udviklingssamarbejde ................... 319,0 315,3 312,2 319,4 319,4 319,4 319,4
 3. Eksport- og investeringsfremme mv. 434,3 485,2 461,0 492,4 422,6 412,3 404,1
 4. Borgerservice ................................. 202,2 225,9 214,6 229,2 196,7 192,0 188,1
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 627,3 712,3 466,0  356,3 363,5 329,0 329,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 106,0 133,1 162,3  32,0 32,5 4,0 4,0
4. Afgifter og gebyrer ................................ 61,8 80,9 131,8  136,9 136,9 136,9 136,9
6. Øvrige indtægter .................................... 459,4 498,2 171,9  187,4 194,1 188,1 188,1
Bemærkninger: Indtægter fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 32,0 mio. kr. vedrører eksternt finansierede EU-
programmer mv. opført på underkonto 97.
Indtægter fra afgifter og gebyrer på 126,7 mio. kr. vedrører indtægter i forbindelse med udstedelse af pas, visa og andre
borgerservicerelaterede ydelser.
Øvrige indtægter udgør i alt 187,4 mio. kr. i 2022 . Heraf vedrører 102,3 mio. kr. indtægter fra betalingsopgaver på
eksport- og investeringsfremmeområdet som udføres for virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre of-
fentlige institutioner mv. i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse. 66,2 mio. kr. vedrører overførsler,
der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (eks-
klusiv lønninger og udetillæg), jf. tabellen nedenfor. 0,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen
for International Rekruttering og Integration vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum. 0,4 mio. kr. vedrører
overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 1,2 mio. kr.
vedrører interne statslige overførselsindtægter fra § 06.37.05. Delegerede partnerskaber til finansiering af administration
af tilskudsordningerne. Endelig opretholdes en række øvrige indtægter vedrørende administration af andre donorers bi-
standsprogrammer, indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre
ydelser til medarbejdere, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier, samt andre refusions-
prægede indtægter mv.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 2.693 2.655 2.813  2.691 2.505 2.489 2.468
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 802,7 870,0 894,7  947,5 808,7 795,5 779,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 7,3 5,2 6,6  3,0 1,5 - -
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 795,4 864,8 888,1  944,5 807,2 795,5 779,7
Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør
ca. 1400 årsværk. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte samt lønudgifter , der afholdes over underkonto
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Bevillingsoverførsel
2023 i mio. kr.

Antal forventede udsendte
specialattacheer 2023

Finansministeriet ................................................................ 4,7 4,0
Erhvervsministeriet ............................................................ 6,0 5,0
Skatteministeriet ................................................................ 1,4 1,0
Justitsministeriet ................................................................ 7,0 5,0
Forsvarsministeriet ............................................................ 28,2 15,0
Social- og Ældreministeriet .............................................. 1,1 1,0
Sundhedsministeriet ........................................................... 1,1 1,0
Beskæftigelsesministeriet .................................................. 1,2 1,0
Kulturministeriet ................................................................ 0,0 0,5
Børne- og Undervisningsministeriet ................................. 1,2 0,5
Uddannelses- og Forskningsministeriet ............................ 2,1 2,0
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri............... 3,7 3,0
Miljøministeriet ................................................................. 2,4 2,0
Transportministeriet ........................................................... 1,1 1,0
Klima, Energi og forsyningsministeriet............................ 5,2 5,0
Udlændinge- og Integrationsministeriet............................ 1,1 1,0

I alt..................................................................................... 67,5 48
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 32,8 - - - -
Opskrivninger .............................................. - - - - - - -
Overført overskud ....................................... - - 347,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 380,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1.641,0 1.597,6 1.641,0 1.564,9 1.553,6 1.542,3 1.531,0
+ anskaffelser .............................................. 45,6 33,5 31,4 29,4 29,4 29,4 29,4
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,1 20,2 36,1 34,3 34,3 34,3 34,3
- afhændelse af aktiver ............................... 7,5 61,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
- afskrivninger ............................................. 81,6 23,0 77,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.597,6 1.566,6 1.621,5 1.553,6 1.542,3 1.531,0 1.519,7

Låneramme .................................................. - - 2.527,6 2.527,9 2.527,9 2.527,9 2.527,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 64,2 61,5 61,0 60,6 60,1

10. Generel udenrigspolitik
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Udgifterne til formålet er fra 2022 og frem ind-

budgetteret på følgende underkonti: § 06.11.01.11. Almindelig virksomhed, § 06.11.01.12. Re-
præsentationer i Europa, § 06.11.01.13. Repræsentationer i Latinamerika og Nordamerika, §
06.11.01.14. Repræsentationer i Afrika og §06.11.01.15. Repræsentationer i Asien og Oceanien.

11. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets varetagelse af ministeriet fire hoved-

formål i København samt den centrale understøttelse af Danmarks repræsentationer i udlandet.
Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål og lovgrundlag. Der afholdes udgifter til
øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer.

Kontoen blev forhøjet med 39,5 mio. kr. i 2022, 93,4 mio. kr. i 2023 og 49,8 mio. kr. årligt
i 2024 og 2025 til videreførsel af annullering af omprioriteringsbidrag i 2020 og 2021 og annul-
lering af omprioriteringsbidraget for 2022 og 2023 samt videreførelse af en række midlertidige
bevillinger til 2023.

Kontoen er forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2022 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, som en
følge af effektiviseringer i den regionale investeringsfremmeindsats, som Copenhagen Capacity
leverer i Østdanmark. Kontoen § 06.41.03.40 Tilskud til Copenhagen Capacity reduceres mod-
svarende i den forbindelse.

Kontoen er forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2022-2024, jf. Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og
Alternativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2022 og 1,4 mio. kr. i 2023 som led i arbejdet med
Strategi for Life Science, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om Strategi for Life Science
af maj 2021.
Kontoen er forhøjet med 4,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som led i regeringens nationale
handlingsplan for FN's verdensmål.

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2022-2023 fra § 06.11.01.11. Almindelig virk-
somhed til § 06.41.03.50. Øvrige tilskud ifm. eksport-, internationaliserings- og investerings-
fremmeområdet med henblik på at afholde tilskud til Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)
og Global Compact Danmark (GCD) som led i udmøntningen af Eksportfremme- og rådgivning
samt styrket myndighedssamarbejde, som indgår i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om
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udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse
af hjælpepakker af december 2020.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025.
Midlerne flyttes til § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier ifm. den internationale
markering af 80-året for redning af de danske jøder, mv.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt med 4,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 som følge
af udmøntning af ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Kontoen er reduceret med 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til, at der af DIIS fore-
tages en uvildig historisk udredning af Danmarks militære og civile indsats i Afghanistan i peri-
oden 2001-2021. Bevillingen er overført til § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier.

Kontoen er forhøjet med 25,4 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om nationalt kompromis
om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.

Der kan i 2023 overføres op til 5,4 mio. kr. til lønsum og op til 5,7 mio. kr. til lønsum i hvert
af årene 2024-2026 ved intern statslig overførsel fra § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste
som refusion for udgifter afholdt i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om et styrket cy-
berforsvar af juni 2021.

12. Repræsentationer i Europa
På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets varetagelse af ministeriets fire hoved-

formål på repræsentationerne i Europa. Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål
og lovgrundlag.

Kontoen er forhøjet med 20,7 mio. kr. i 2022, 93,4 mio. kr. i 2023 og 27,3 mio. kr. årligt i
2024 og 2025 til videreførelse af annullering af omprioriteringsbidrag i 2020 og 2021 og annul-
lering af omprioriteringsbidraget for 2022 og 2023 samt videreførelse af en række midlertidige
bevillinger til 2023.

Kontoen er forhøjet med 7,3 mio. kr. årligt i 2022-2024, jf. Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og
Alternativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

Kontoen er forhøjet med 7,3 mio. kr. i 2022 og 7,4 mio. kr. i 2023 som led i arbejdet med
Strategi for Life Science, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om Strategi for Life Science
af maj 2021.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2023 og frem med henblik på insourcing af opgaver
i forbindelse med erhvervsfremstød. Midlerne overføres fra § 06.41.03.20. Fælles erhvervsfrem-
stød.

Kontoen er forhøjet med 26,1 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om nationalt kompromis
om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.

Der kan i 2023 overføres op til 1,8 mio. kr. til lønsum og op til 1,8 mio. kr. til lønsum i hvert
af årene 2024-2026 ved intern statslig overførsel fra § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste
som refusion for udgifter afholdt i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om et styrket cy-
berforsvar af juni 2021.

Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2023-2025 som følge af Aftalen mellem rege-
ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokra-
terne om udmøntning af ramme til LGBT+ handlingsplan 2022-2025 af maj 2022.
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13. Repræsentationer i Latinamerika og Nordamerika
På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets varetagelse af ministeriets fire hoved-

formål på repræsentationerne i Latinamerika og Nordamerika. Der henvises til bemærkningerne
under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Kontoen er forhøjet med 9,7 mio. kr. i 2022, 16,7 mio. kr. i 2023 og 12,7 mio. kr. årligt i
2024 og 2025 til videreførsel af annullering af omprioriteringsbidrag i 2020 og 2021 og annul-
lering af omprioriteringsbidraget for 2022 og 2023 samt videreførelse af en række midlertidige
bevillinger til 2023.

Kontoen er forhøjet med 8,3 mio. kr. årligt i 2022-2024, jf. Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti og Alternativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

Kontoen er forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2022 og 3,9 mio. kr. i 2023 som led i arbejdet med
Strategi for Life Science, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om Strategi for Life Science
af maj 2021.

Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 som led i regeringens
nationale handlingsplan for FN's verdensmål.

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om nationalt kompromis
om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.

Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024, jf.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne
om udmøntning af reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
for 2022 af november 2021. Midlerne er afsat med henblik på bistand til danskere, der er adop-
teret fra Chile.

Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i 2022-2024 som følge af udmøntning af ny na-
tional strategi for cyber- og informationssikkerhed.

14. Repræsentationer i Afrika
På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets varetagelse af ministeriets fire hoved-

formål på repræsentationerne i Afrika. Der henvises til bemærkningerne under 3. Hovedformål
og lovgrundlag.

Kontoen er forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2022, 15,3 mio. kr. i 2023 og 14,2 mio. kr. årligt i 2024
og 2025 til videreførsel af annullering af omprioriteringsbidrag i 2020 og 2021 og annullering
af omprioriteringsbidraget for 2022 og 2023 samt videreførelse af en række midlertidige bevil-
linger til 2023.

Kontoen er forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2022 og 2023 som led i regeringens nationale hand-
lingsplan for FN's verdensmål.

15. Repræsentationer i Asien og Oceanien
På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets varetagelse af ministeriets fire hoved-

formål på repræsentationerne i Asien og Oceanien. Der henvises til bemærkningerne under 3.
Hovedformål og lovgrundlag.

Kontoen er forhøjet med 19,5 mio. kr. i 2022, 41,3 mio. kr. i 2023 og 25,6 mio. kr. årligt i
2024 og 2025 til videreførsel af annullering af omprioriteringsbidrag i 2020 og 2021 og annul-
lering af omprioriteringsbidraget for 2022 og 2023 samt videreførelse af en række midlertidige
bevillinger til 2023.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2022-2024, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti og Alternativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

Kontoen er forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2022 og 6,6 mio. kr. i 2023 som led i arbejdet med
Strategi for Life Science, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk
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Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om Strategi for Life Science
af maj 2021.

Kontoen er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023 som led i regeringens
nationale handlingsplan for FN's verdensmål.

Kontoen er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om nationalt kompromis
om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.

20. Udviklingssamarbejde
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Udgifterne til formålet er fra 2022 og frem ind-

budgetteret på følgende underkonti: § 06.11.01.11. Almindelig virksomhed, § 06.11.01.12. Re-
præsentationer i Europa, § 06.11.01.13. Repræsentationer i Latinamerika og Nordamerika, §
06.11.01.14. Repræsentationer i Afrika og § 06.11.01.15. Repræsentationer i Asien og Oceanien.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.
Udgifterne til formålet er fra 2022 og frem indbudgetteret på følgende underkonti: §

06.11.01.11. Almindelig virksomhed, § 06.11.01.12. Repræsentationer i Europa, § 06.11.01.13.
Repræsentationer i Latinamerika og Nordamerika, § 06.11.01.14. Repræsentationer i Afrika og
§06.11.01.15. Repræsentationer i Asien og Oceanien. 

Kontoen er forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2019-2024 til finansiering af energirådgivere
som følge af Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
I denne henseende er der afsat midler til udvidelse og forlængelse af eksportordningen på ener-
giområdet, hvoraf 5,6 mio. kr. årligt er overført fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet til
finansiering af energirådgivere. 

Kontoen er i 2021 nedskrevet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til finansiering
af bidrag til det offentligt-private fødevarepartnerskab Food Nation. Bidraget afholdes via §
24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen.

Kontoen er i 2021 forhøjet med samlet 60,0 mio. kr. i 2021, 117,6 mio. kr. i 2022 og 107,6
mio. kr. i 2023 til eksportfremme og rådgivning samt styrket myndighedssamarbejde, jf. Aftale
mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af resterende to ugers indefrosne ferie-
midler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af december 2020. Heraf går 60,0
mio. kr. i 2021, 69,8 mio. kr. i 2022 og 69,8 mio. kr. i 2023 til nye initiativer. Herudover afsættes
30,0 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. i 2023 til gradvis udfasning af reducerede timetakster på
betalingsbelagte ydelser fra The Trade Council. Endvidere går 13,6 mio. kr. i 2022 og 13,6 mio.
kr. i 2023 til at fastholde igangværende indsatser for eksport- og investeringsfremmeindsatsen.
Midlerne afsættes med henblik på at videreføre bevilling på 40 mio. kr. årligt som blev afsat i
2016, hvoraf 13,6 mio. kr. er afsat under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 26,4
mio. kr. på hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Herudover
forlænges eksportordningen for energi i regi af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med 10
mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvoraf 4,2 mio. kr. er indbudgetteret på denne konto i hhv. 2022
og 2023.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Borgerservice
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Udgifterne til formålet er fra 2022 og frem ind-

budgetteret på følgende underkonti: § 06.11.01.11. Almindelig virksomhed, § 06.11.01.12. Re-
præsentationer i Europa, § 06.11.01.13. Repræsentationer i Latinamerika og Nordamerika, §
06.11.01.14. Repræsentationer i Afrika og §06.11.01.15. Repræsentationer i Asien og Oceanien.

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

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

erede projekter og programmer inden for udenrigspolitik, eksportfremme og udviklingsbistand.
Inden for bevillingen varetager Udenrigsministeriet på vegne af en række lande det overordnede
ansvar for multidonorprogrammer, herunder ansvaret for to multidonorfinansierede nærområde-
programmer for syriske flygtninge i Libanon, Jordan og Irak over programperioderne 2022-2023
og 2023-2026 samt et anti-korruptionsprogram i EU-regi i Ukraine (nuværende programperiode:
2020-2024). Derudover varetages der på innovationscentrene en række programmer og projekter,
herunder programmer for danske studerende og forskere finansieret af almennyttige fonde og
organisationer. Endeligt varetages aktiviteter forbundet med Aftalen mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten Det Konservative Fol-
keparti, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om udmøntning af Brexit-tilpasnings-
reserven til dansk erhvervsliv af januar 2022, herunder tilskud til SMV'er og Erhvervsfremstød.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 2,2 13,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
10. Renteindtægt af diverse tilgode-
 havender

Indtægt ................................................ 2,2 13,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25. Finansielle indtægter .................... 2,2 13,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

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

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

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

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

Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (heref-
ter instituttet) er oprettet ved lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder.
Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

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

Instituttet skal som national menneskerettighedsinstitution fremme og beskytte menneskeret-
tighederne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved at varetage overvågning af og
rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, udføre analyse af og forskning i
menneskerettighedsområdet, rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndighe-
der og private aktører om menneskerettighederne, fremme koordination mellem og bistand til de
frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, gennemføre og fremme undervis-

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/553
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ning i menneskerettighederne, forestå information om menneskerettighederne, sikre biblioteksfa-
ciliteter vedrørende menneskerettighederne, og bidrage til gennemførelsen af menneskerettighe-
derne i ind- og udland.

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

Institut for Menneskerettigheder afgiver årligt en beretning til Folketinget om institutionens
virksomhed og udviklingen i menneskerettighedssituationen i Danmark. Beretningen offentlig-
gøres af institutionen.

Instituttet bidrager som national menneskerettighedsinstitution også til at fremme og beskytte
menneskerettigheder i udlandet, herunder ved at gennemføre udviklingsprojektaktiviteter på
grundlag af separat bevilling fra Udenrigsministeriet under § 06.32.08.90. Institut for Menneske-
rettigheder (IMR). I Danmark og Grønland monitorerer og rapporterer Institut for Menneskeret-
tigheder om menneskerettighedssituationen. I det internationale arbejde har Institut for Menne-
skerettigheder ikke et monitoreringsmandat, men fungerer som en vidensbaseret institution, der
arbejder i partnerskaber.

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 39,0 42,3 42,7 44,3 43,9 40,1 38,8
10. Institut for Menneskerettigheder

- Danmarks Nationale Menne-
 skerettighedsinstitution

Udgift ................................................... 39,0 42,3 42,7 44,3 43,9 40,1 38,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 39,0 42,3 42,7 44,3 43,9 40,1 38,8

10. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Kontoen er fra 2011 og frem forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt med henblik på at instituttet som

ligebehandlingsorgan fremmer ligebehandling af alle uanset køn.
Kontoen er i 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2012, jf. Aftale

mellem daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om udmøntning af satspuljen for 2011
af november 2010. Midlerne blev afsat til at styrke instituttets opgave med at indsamle og for-
midle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksisterende og foreslået lovgivning og
regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik på at vurdere, om de lever op
til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.17 Institut for Menneskerettigheder kan tegne forsikring og er ikke underlagt
statens regler om selvforsikring for så vidt angår tjenesterejser.

http://www.menneskeret.dk
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Kontoen er i 2011 forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem. Midlerne blev overført
fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der er nedlagt pr. 31. december 2010,
idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres i instituttet.

Kontoen er fra 2012 og frem forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt som følge af Aftale mellem
daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012.

Kontoen er i 2015 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt med henblik på, at instituttet kan tage sager
op på ligebehandlingsområdet af egen drift.

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

Kontoen er forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. årligt i 2023-2025 til videreførsel
af annullering af omprioriteringsbidrag i 2020 og 2021 og annullering af omprioriteringsbidraget
for 2022 og 2023.

Kontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til undersøgelse af ind-
satsen til bekæmpelse af menneskehandel. Midlerne er blevet overført fra § 28. Transportmini-
steriet idet Udenrigsministeriet forvalter bidrag til Institut for Menneskerettigheder.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2023 og frem som følge af overførsel til § 21.31.13.
Det Kgl. Bibliotek. Midlerne skal bruges til, at Det Kgl. Bibliotek stiller et bibliotekssystem til
rådighed samt udvikler og driver dette.

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

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er oprettet ved lov nr. 554 af 18. juni 2012
om Dansk Institut for Internationale Studier. Instituttet er en selvejende institution inden for den
offentlige forvaltning.

DIIS er etableret med det formål at styrke uafhængig forsknings-, analyse-, udrednings- og
informationsvirksomhed i Danmark om internationale forhold, inden for det brede udenrigs-,
sikkerheds- og udviklingspolitiske område. DIIS' informationsopgaver løses bl.a. gennem opret-
holdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

Forsvarsministeriet yder et årligt tilskud til instituttets drift.
For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 24,9 25,3 25,5 32,4 26,3 24,0 23,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 3,7 0,9 - -
10. Dansk Institut for Internationale
 Studier

Udgift ................................................... 24,9 25,3 25,5 32,4 26,3 24,0 23,5
41. Overførselsudgifter til EU og

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

  investeringstilskud ......................... 25,8 25,3 25,5 32,4 26,3 24,0 23,5
Indtægt ................................................ - - - 3,7 0,9 - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - - 3,7 0,9 - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.17 Dansk Institut for Internationale Studier kan tegne forsikring og er ikke
underlagt statens regler om selvforsikring for så vidt angår tjenesterejser.

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/554
http://www.diis.dk
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

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

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

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

Kontoen er i 2022 forhøjet med 1,4 mio. kr. og 1,8 mio. kr. årligt i 2023-2025 til videreførsel
af annullering af omprioriteringsbidrag i 2020 og 2021 og annullering af omprioriteringsbidraget
for 2022 og 2023.

Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024. Midlerne er flyttet fra §
06.11.01. Udenrigstjenesten ifm. den internationale markering af 80-året for redning af de danske
jøder.

Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2023 og frem som følge af overførsel til § 21.31.13.
Det Kgl. Bibliotek. Midlerne skal bruges til, at Det Kgl. Bibliotek stiller et bibliotekssystem til
rådighed samt udvikler og driver dette.

Kontoen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 til, at der af DIIS foretages
en uvildig historisk udredning af Danmarks militære og civile indsats i Afghanistan i perioden
2001-2021. Bevillingen er overført fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten med 1,8 mio. kr. i 2023 og
0,5 mio. kr. i 2024 og fra § 12.11.01. Departementet med 3,7 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i
2024 som en intern statslig overførsel, jf. Ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Endelig
tilføres 1,9 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 fra § 06.3. Bistand til udviklingslande. Samlet
kan DIIS således afholde udgifter til en uvildig historiske udredning af Danmarks militære og
civile indsats i Afghanistan i perioden 2001-2021 for 7,4 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. i 2024.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der modtages 3,7 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr.
i 2024 fra § 12.11.01. Departementet til, at der af DIIS foretages en uvildig historisk udred-
ning af Danmarks militære og civile indsats i Afghanistan i perioden 2001-2021.

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

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 25,1 31,7 30,8 33,4 19,1 19,1 19,1
10. Tilskud til oplysningsarbejde
 mv.

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

  investeringstilskud ......................... 6,2 6,3 5,3 4,7 4,7 4,7 4,7
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20. Tilskud til internationale institu-
 tioner

Udgift ................................................... 5,5 12,4 11,9 12,3 12,3 12,3 12,3
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 2,5 9,4 8,9 9,2 9,2 9,2 9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1

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

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

40. Freds- og Stabiliseringsfonden
 (ikke udviklingsbistand)

Udgift ................................................... 11,2 10,7 11,5 14,3 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

  investeringstilskud ......................... 10,4 10,0 11,5 14,3 - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 0,7 0,6 - - - - -

60. Internationale sundhedskriser
Udgift ................................................... - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 36,4
I alt .................................................................................................................................. 36,4

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.

Forventet udmøntning

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

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

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Den Danske Europabevægelse ............ 540 540 540 540 540 540 540
Den Danske Helsingfors-komité .......... 360 360 360 360 360 360 360
Atlantsammenslutningen ...................... 790 790 790 790 790 790 790
Udenrigspolitisk Selskab....................... 630 630 630 630 630 630 630
Foreningen Norden .............................. 2.120 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur 800 800 800 800 800 800 800
Verdens Bedste Nyheder ..................... 1.000 0 0 0 0 0 0
Danmark for Målene ............................ 0 0 0 0 0 0 0
Demokrati i Europa .............................. 0 300 300 0 0 0 0
Tænketanken Europa ............................ 0 300 300 0 0 0 0

I alt ....................................................... 6.240 5.340 5.340 4.740 4.740 4.740 4.740
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Der ydes et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og interna-
tionalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU, OSCE
og FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for den
brede befolkning.

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

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

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

Kontoen blev forhøjet med samlet 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til at styrke hhv. det
landsdækkende oplysningsforbund Demokrati i Europa (DEO) og Tænketanken Europas med 0,3
mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til arbejdet med at fremme debat og oplysning om Den Europæiske
Union. Bidraget skal understøtte DEO's og Tænketanken Europas arbejde for at engagere folk i
EU-spørgsmål og demokratisk debat. Midlerne øremærkes debatskabende virksomhed.
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20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

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

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

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

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

Tilskuddet vedrørende FN's konvention om særligt skadevoldende konventionelle våben
(CCW) ydes i medfør af, at Danmark den 23. april 1997 tiltrådte den ændrede protokol II (artikel
13,5) til konventionen om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW).

Der ydes et årligt tilskud til dækning af udgifter for Danmarks medlemskab af International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), som arbejder for at fremme undervisning i, mindet
om og forskning i Holocaust. Tilskuddet dækker det årlige nationale medlemsbidrag til IHRA
på 40.000 euro samt de rejse- og opholdsudgifter, som DIIS afholder i forbindelse med deltagelse
i møder.

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del
af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål.

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Europakollegiet i Brügge og Warszawa 565 565 600 650 650 650 650
Det Internationale Institut for Menneske-
rettigheder i Strasbourg ......................... 30 30 30 30 30 30 30
Folkeretsakademiet i Haag .................... 14 14 14 0 0 0 0
Undersøgelseskommission til Beskyttelse
af Krigsofre (IHFFC) ............................ 9 13 16 16 16 16 16
FN's konvention om særligt skadevolden-
de konventionelle våben (CCW) .......... 34 58 65 65 65 65 65
International Holocaust Remembrance
Alliance (IHRA) ..................................... 232 223 280 400 400 400 400
Det Europæiske Miljøagentur (ejendoms-
skatter) ..................................................... 2.178 3.633 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810
Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter) ..... 1.197 1.582 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230
Den Russiske Ambassade (ejendomsskat-
ter og afgifter) ....................................... 749 749 900 900 900 900 900
Konventionen om Klyngeammunition
(CCM) ..................................................... 42 39 45 45 45 45 45
Indigenous Peoples Secretariat ............. 832 841 900 1.000 1.000 1.000 1.000
Arktisk Råd ............................................ 570 490 700 800 800 800 800
FN-forbundet i Danmark ....................... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Verdens Bedste Nyheder ....................... 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Diaspora Danmark ................................. 1.000 1.000 0 0 0 0 0
Inuit Circumpolar Council .................... 1.000 856 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Centre of Excellence in Crisis Manage-
ment (CoE).............................................. 0 0 150 150 150 150 150
Øvrige bidrag ......................................... 949 172 5.200 200 200 200 200
Tilbagebetaling af ubrugte midler vedr.
Baltic Trust fund (EBRD) ...................... -5.883 0 0 0 0 0 0

I alt ........................................................ 5.518 13.265 16.940 12.296 12.296 12.296 12.296
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Endvidere ydes fra 2011 et årligt tilskud til Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds se-
kretariat og Nordisk Kulturfond samt til Den Russiske Ambassade til dækning af den del af
huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen og afgifter af lejemålene. I tilfælde
af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Det Euro-
pæiske Miljøagentur, Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekretariat og Nordisk
Kulturfond samt Den Russiske Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige
bevillingslove.

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

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

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

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

Der ydes et årligt medlemsbidrag til Centre of Excellence in Crisis Management (CoE). CoE
har til formål at styrke civile krisestyringsindsatser i regi af EU.

Øvrige bidrag dækker bl.a. over bidrag og tilskud til internationale formål og institutioner,
herunder evt. uforudsete bidrag. Under Øvrige bidrag afholdes endvidere faste bidrag til Kon-
ventionen om forbud mod biologiske våben (BWC/BWTC), Ottawa-Konventionen om landminer
(APLC), Wassenaar Arrangementet samt konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).

Kontoen er nedskrevet med 1,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 samt 1,8 mio. kr. i 2022 til fi-
nansiering af handlingsplanen for fremme af danskere i EU.

Kontoen er i 2021 og frem forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt til Inuit Circumpolar Councils
interessevaretagelse i international sammenhæng.

Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2023 og frem som følge af højere forventede bidrag
til bl.a. Europakollegiet, International Holocaust Remembrance Alliance, Indigenous People's
Secretariat og Arktisk Råd.

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

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

indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning, og kapacitetsopbyg-
ningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Bevillingen vedrører ikke udvik-
lingsbistand. Ud over den afsatte bevilling på nærværende konto til Freds- og Stabiliseringsfonden
indgår der årligt midler fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt
midler fra § 12.11.02.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret
anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse
af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den kon-
krete anvendelse af midlerne bliver besluttet.

Der er særligt fokus på Ukraine, Afrikas Horn, Sahel-regionen samt regionen i og omkring
Syrien og Irak såvel som Nordafrika. Endvidere støttes tematiske prioriteter, så som imødegåelse
af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af organiserede transnationale kriminelle netværk. 

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til, at Danmark indgår som aktionær i INSTEX
(Instrument in Support of Trade Exchanges) inden for en samlet ramme til aktiekøb og eventuelle
tilskud på 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021. INSTEX har til formål at facilitere euro-
pæiske virksomheders samhandel med Iran inden for humanitær handel - og dermed understøtte
atomaftalen.

Kontoen er forhøjet med 14,3 mio. kr. i 2023 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om nationalt kompro-
mis om dansk sikkerhedspolitik af marts 2022.

60. Internationale sundhedskriser
Kontoen anvendes til at imødekomme anmodninger om hjælp fra andre lande under interna-

tionale sundhedskriser. Danmark modtager løbende anmodninger om bistand, bilateralt eller via
EU og NATOs civilbeskyttelsesmekanismer samt gennem FN.

En tværministeriel taskforce med Udenrigsministeriet som formand har til opgave at håndtere
internationale anmodninger om bl.a. værnemidler, sundhedsfagligt udstyr, lægemidler, herunder
vacciner og sundhedspersonale.

Kontoen anvendes til at dække udgifter i forbindelse med imødekommelse af anmodningerne.

06.11.18. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 36,8 30,0 89,2 81,7 88,0 88,9
10. Danmarks bidrag til Den Euro-
 pæiske Fredsfacilitet

Udgift ................................................... - 36,8 30,0 89,2 81,7 88,0 88,9
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 36,8 30,0 89,2 81,7 88,0 88,9

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1 Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks
bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet på forslag til lov om tillægsbevil-
ling.
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10. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet
På finansloven 2021 blev kontoen oprettet med 46,9 mio. kr. i 2022, 62,4 mio. kr. i 2023, 78,3
mio. kr. i 2024 og 84,0 mio. kr. i 2025 til afholdelse af Danmarks bidrag til Den Europæiske
Fredsfacilitet (EPF). Med EU's flerårige finansielle ramme (MFF) etableres en Europæisk Freds-
facilitet på samlet 5,0 mia. euro svarende til ca. 37,2 mia. kr. i alt i perioden 2021-2027. EPF'en
har til formål er at styrke EU's evne til at fremme fred, forebygge konflikter og styrke interna-
tional sikkerhed ved at samtænke og finansiere indsatser inden for tre søjler: 1) fællesomkost-
ninger ifm. EU's militære operationer og missioner, 2) støtte til partneres militære fredsstøttende
operationer samt 3) kapacitetsopbygning af militære aktører i tredjelande.

Kontoen er forhøjet med 23,9 mio. kr. i 2023 som følge af situationen i Ukraine i lyset af
Ruslands invasion.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 30,0 60,0 15,0 - 100,0 50,0 50,0
10. Udlodninger fra IØ

Indtægt ................................................ 30,0 60,0 15,0 - 50,0 - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 30,0 60,0 15,0 - 50,0 - -

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

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

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

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopret-
ning af dansk økonomi af maj 2010 blev afviklingen af IØ fremrykket, således at fondens nyin-
vesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Den planlagte afvikling af
de sidste projektinvesteringer i IØ i løbet af 2023 og nedlukning af fonden er udsat til efter 2023,
da konkrete investeringer er ikke-operationelle grundet situationen i Ukraine i lyset af Ruslands
invasion. I 2023 er der fastsat en udlodning på 0,0 mio. kr.

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

for Udviklingslande (IFU), som forventes at indebære et årligt udbytte på 50,0 mio. kr., idet ud-
byttet dog højst kan udgøre 50 pct. af det årlige overskud i det forrige regnskabsår. Planlagte
udlodninger fra IFU nedjusteres til 0,0 mio. kr. i 2023, hvilket skyldes ikke-operationelle inve-
steringer i Ukraine og forsinkede indtægter som følge af COVID-19-pandemien.

Der forventes et udbytteniveau i budgetoverslagsårene på 50,0 mio. kr., hvilket ligger til
grund for budgetteringen i 2024-2026. Det bemærkes, at det jf. Statens Ejerskabspolitik er IFU's
bestyrelse der årligt indstiller udbytte til udviklingsministeren, som den ansvarlige minister, og
om nødvendigt anbefalinger om forretningsstrategi mv.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 9,7 48,1 55,4 57,6 56,4 56,4 56,4
10. Risikopræmie vedr. adgang til

statens genudlån for IFU
Udgift ................................................... 4,8 9,6 16,2 16,8 16,8 16,8 16,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,8 9,6 16,2 16,8 16,8 16,8 16,8

11. Risikopræmie vedr. statsgaranti
 til IBRD

Udgift ................................................... 2,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3

12. Risikopræmie vedr. statsgaranti
 til AfDB

Udgift ................................................... 2,8 34,4 35,1 36,5 35,3 35,3 35,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,8 34,4 35,1 36,5 35,3 35,3 35,3

10. Risikopræmie vedr. adgang til statens genudlån for IFU
Der er i 2022 og frem indbudgetteret 16,2 mio. kr. årligt til finansiering af den statslige andel

af risikopræmien vedrørende etablering af statsgaranteret låneramme til Investeringsfonden for
Udviklingslande (IFU) som led i initiativet om Danmarks Grønne Fremtidsfond, jf. Aftale mellem
regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
for 2020. Det er sidenhen vurderet mere hensigtsmæssigt, at IFU tilvejebringer kapitalgrundlaget
via statens genudlån fremfor ved en statsgaranteret låneramme. Med akt. 315 af 24. september
2020 fik IFU adgang til genudlån fra staten ved optagelse af en ny tekstanmærkning på §
40.21.06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 16,2 mio. kr. årligt i 2022 og frem til
§ 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier til finansiering af den statslige
andel af risikopræmie vedr. adgang til genudlån fra staten for IFU.

11. Risikopræmie vedr. statsgaranti til IBRD
Der er afsat 4,1 mio. kr. årligt til afdækning af de statsfinansielle risici ved garantiforpligtelse

i forbindelse med kapitaludvidelse i Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling
(IBRD). Kapitaludvidelsen indebærer bl.a. en garantiforpligtelse på ca. 2,4 mia. kr. som stilles
til rådighed for IBRD.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem
til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier til afdækning af de statsfinan-
sielle risici ved garantiforpligtigelse i forbindelse med kapitaludvidelse i IBRD.

12. Risikopræmie vedr. statsgaranti til AfDB
Der er afsat 34,0 mio. kr. årligt til afdækning af finansielle risici ved garantiforpligtigelse i

forbindelse med kapitaludvidelse for Den Afrikanske Inversteringsbank (AfDB). Kapitaludvidel-
sen indebærer en garanti på ca. 7,9 mia. kr. for ikke-betalte bidrag som stilles til rådighed for
AfDB. Herudover er der afsat 1,1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en ekstra risikopræmie i for-
bindelse med en ekstraordinær kapitaludvidelse i AfDB, svarende til en lav sandsynlighed på 10
pct. for at garantien aktiveres i løbet af året. Finansieringen kan i det konkrete tilfælde ikke til-



§ 06.11.22.12. 39

vejebringes i form af provision fra modtageren (AfDB). Hvis garantien aktiveres på baggrund af
ændringer i USA's kreditvurdering vil risikopræmien blive forhøjet til 11,2 mio. kr. årligt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 34,0 mio. kr. årligt fra 2022 og frem
til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier til afdækning af de statsfinan-
sielle risici ved garantiforpligtigelse i forbindelse med kapitaludvidelse i AfDB. Herudover
overføres 1,1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån
og garantier til afdækning af de statsfinansielle risici ved garantiforpligtigelse i forbindelse
med en ekstraordinære kapitaludvidelse i AfDB.

06.11.23. Udviklingsgarantier under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
(tekstanm. 105)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Udviklingsgarantier under Inve-

steringsfonden for Udviklings-
 lande (IFU)

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

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

10. Udviklingsgarantier under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
Kontoen er oprettet med en samlet ramme på 2,0 mia. kr. i 2022-2025 til en pilotordning for

udviklingsgarantier. I henhold til tekstanmærkning nr. 105 til § 6. Udenrigsministeriet kan Inve-
steringsfonden for Udviklingslande (IFU) i en pilotperiode udstede statsgarantier til understøttelse
af mobilisering af finansiering til investeringer i udviklingslande. IFU's bestyrelse udvælger de
enkelte garantier, og garantierne administreres i en facilitet under IFU. Udstedelsen af udvik-
lingsgarantier skal ske inden for et samlet loft for eksponering på maksimum 2,0 mia. kr. Ga-
rantierne kan udstedes i pilotperioden 2022-2025, og en garanti forventes at løbe over en periode
på 10-12 år. Der fastsættes og finansieres en risikopræmie for hver enkelt garanti, eller portefølje
af garantier ifm. garantiudstedelsen. Eventuelle tab under garantirammen afholdes af staten. Da
risikopræmien opgøres som udviklingsbistand, kan tab under garantirammen ikke også opgøres
som udviklingsbistand, jf. OECD's direktiv om udviklingsbistand.

06.11.37. Afdrag på statslån

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 69,9 45,7 46,5 47,7 47,2 48,5 43,7
10. Afdrag på statslån til udviklings-
 lande

Indtægt ................................................ 69,9 45,7 46,5 47,7 47,2 48,5 43,7
55. Statslige udlån, afgang .................. 69,9 45,7 46,5 47,7 47,2 48,5 43,7
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10. Afdrag på statslån til udviklingslande
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2019 som følge af, at indtægten fra afdrag på

statslån til udviklingslande er overført fra § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande
opgøres ikke længere som udviklingsbistand grundet ændrede OECD/DAC regler.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2023, 1,2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 samt reduceret
med 3,6 mio. kr. i 2026 som følge af fremadrykket betaling af afdrag på statslån til Kenya.

06.11.41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
Over kontoen afholdes udgifter vedr. kompensationsordninger som følge af COVID-19.

Kontoen blev første gang oprettet på lov om tillægsbevilling for finansåret 2020.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 6,3 6,8 - - - - -
10. Ekstraordinære udgifter til kom-

pensationsordninger til civilsam-
fundsorganisationer mv. som
følge af COVID-19, jf. akt. 149
af 28. januar 2021
Udgift ................................................... 6,3 6,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

10. Ekstraordinære udgifter til kompensationsordninger til civilsamfundsorganisationer mv.
som følge af COVID-19, jf. akt. 149 af 28. januar 2021

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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Internationale organisationer

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

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

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 144,3 148,7 156,8 165,4 165,4 165,4 165,4
10. Nordisk Ministerråd

Udgift ................................................... 144,3 148,7 156,8 165,4 165,4 165,4 165,4
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 144,3 148,7 156,8 165,4 165,4 165,4 165,4

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

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

For mere information om Nordisk Ministerråd kan henvises til www.norden.org.
Kontoen er forhøjet med 6,1 mio. kr. årligt i 2022-2025 som følge af en stigning i det danske

nettobidrag i 2022.

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

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

06.22.01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 234,3 229,5 297,7 224,7 135,6 314,1 314,1
10. FN's fredsbevarende operationer

Udgift ................................................... 234,3 229,5 297,7 224,7 135,6 314,1 314,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 234,3 229,5 297,7 224,7 135,6 314,1 314,1

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

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

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. FN's fredsbevarende operationer

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand
som indrapportere s til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer
i 2022 og 2023 .

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 263,8 251,3 266,9 272,3 272,3 272,3 272,3
10. Øvrige organisationer

Udgift ................................................... 263,8 251,3 266,9 272,3 272,3 272,3 272,3
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 263,8 251,3 266,9 272,3 272,3 272,3 272,3

Mio. Kr.  2019  2020 2021

UNDOF (Golan) ............................................................................... 2,5 2,5 1,9
UNIFIL (Libanon) ............................................................................ 18,1 17,6 17,3
UNFICYP (Cypern) ......................................................................... 1,6 0,5 1,0
MINURSO (Vestsahara) ................................................................. 2,1 2,1 2,0
UNMIK (Kosovo) ........................................................................... 1,3 1,3 1,4
MONUC/MONUSCO (DR Congo) ................................................. 41,7 41,0 41,1
UNMIL (Liberia) ............................................................................. 0,0 0,0 0,0
UNOCI (Elfenbenskysten)................................................................ 0,0 0,0 0,0
MINUSTAH (Haiti).......................................................................... 0,0 0,0 0.0
UNMIS/UNMISS (Sydsudan) .......................................................... 45,2 45,0 41,4
UNAMID (Sudan) ............................................................................ 16,9 18,2 14,4
MINURCAT (Den Centralafrikanske Rep. og Chad) .................... 0,0 0,0 0,0
UNSOA/UNSOS (Somalia).............................................................. 23,2 17,6 18,1
UNISFA (Abyei)............................................................................... 10,0 9,7 13,9
MINUSMA (Mali) ............................................................................ 43.0 44,5 42,1
MINUSCA (Den Centralafrikanske Republik) ................................ 35,8 33,5 34,9
MINUJUSTH (Haiti) ....................................................................... 3,0 0,7 0,0

Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt ................. 244,4 234,3 229,5

- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand ................................ 32,6 32,0 31,3
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10. Øvrige organisationer

Centrale aktivitetsoplysninger

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

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's
sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter. Grundlaget for de danske finansi-
eringsforpligtelser til OECD beror på OECD's konvention af 14. december 1960 samt årlige be-
slutninger i OECD's Råd og IEA's Styrelsesråd.Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen
(WTO) afhænger af WTO's budget og Danmarks andel af verdenshandlen. Tilskuddet ydes i
henhold til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af overenskomsten om Verdenshan-
delsorganisationen WTO af 16. december 1994.

Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat ind-
gået den 4. april 1949 og omfatter også Danmarks bidrag til drift og vedligehold af NATO's ho-
vedkvarter i Bruxelles inkl. NATO's internationale sekretariat, samt NATO's forskningsprogram
(SPS) og partnerskabsprogrammer med tredjelande. NATO udgør fundamentet for Danmarks
sikkerhed. I et stadig mere komplekst og udfordrende sikkerhedspolitisk landskab er det afgørende
for Danmark, at NATO løbende tilpasser sig de nye sikkerhedspolitiske udfordringer og trusler
for fortsat at kunne bidrage til at fremme sikkerhed og stabilitet i det euroatlantiske område.

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

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

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

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026

FN's konvention om forbud mod kemiske våben
(OPCW) ................................................................ -9 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
OECD .................................................................. 27.751 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
WTO .................................................................... 10.101 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
NATO .................................................................. 20.757 25.300 25.300 25.300 25.300 25.300
Organisationen for Atomprøvestop .................... 4.761 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Europarådet .......................................................... 30.116 28.400 33.200 33.200 33.200 33.200
Hvalfangstkommissionen (IWC) ........................ 460 950 550 550 550 550
Voldgiftsbureauet i Haag .................................... 95 90 100 100 100 100
International voldgiftsdomstol mv. ...................... 27 28 28 28 28 28
OSCE ................................................................... 21.428 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900
IAEA .................................................................... 18.739 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
FN, generelt bidrag ............................................. 98.371 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
EU Satellitcenter ................................................. 1.800 1.884 1.884 1.884 1.884 1.884
EUISS .................................................................. 795 650 789 789 789 789
Østersørådet ......................................................... 1.547 1.800 1.936 1.936 1.936 1.936
Havretskonventionen af 1982 ............................. 836 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044
De Forenede Nationers våbenhandelstraktat
(ATT) 0 60 60 60 60 60
Internationale straffedomstole (ICC, ICTR, IC-
TY, MICT) .......................................................... 13.666 14.300 15.300 15.300 15.300 15.300

 I alt .................................................................... 251.239 266.194 272.591 272.591 272.591 272.591
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Tilskuddet til Det Internationale Voldgiftsbureau i Haag ydes i medfør af Konventionen om
fredelig bilæggelse af internationale stridigheder af 1907, som Danmark ratificerede den 19. no-
vember 1909.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontoen er i 2023 og frem forhøjet med 5,4 mio. kr. grundet ændringer i budgettet for Eu-
roparådet samt til at kompensere budgetmæssigt for Ruslands udtrædelse af flere internationale
organisationer som følge af situationen i Ukraine i lyset af Ruslands invasion.
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06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
10. Den Europæiske Investerings-
 bank

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

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

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

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

06.22.06. UN Live Museum (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 27,0 - - - -
10. UN Live Museum

Udgift ................................................... - - 27,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 27,0 - - - -

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

administrationsudgifter på op til 1,0 pct. af bevillingen.
Kontoen blev nedjusteret med 123,0 mio. kr. i 2022 til etablering af et midlertidigt UN Live

museum.
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Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

Indledende bemærkninger
Danmarks udviklingssamarbejde tager sit afsæt i den udviklingspolitiske strategi, Fælles om

Verden, vedtaget med et bredt politisk flertal i juni 2021. Strategien står på et fundament af de-
mokratiske værdier og menneskerettigheder med visionen om at skabe en mere tryg og bære-
dygtig verden fri for fattigdom. På dette fundament står strategiens to hovedprioriteter: i) At skabe
håb og hjælpe flere bedre, hvor det er sværest i nærområder til krise og konflikt og i skrøbelige
stater og ii) at gå forrest i kampen for klima, natur og miljø. Pejlemærker er blandt andet Ver-
densmålene og Parisaftalen. Strategien er en hjørnesten i Danmarks samlede globale engagement,
og udviklingspolitikken er en integreret del af den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Med de udviklingspolitiske prioriteringer på § 6.3. Bistand til udviklingslandene for 2023
fortsætter regeringen sin omlægning af Danmarks udviklingssamarbejde for bedst muligt at ud-
mønte den udviklingspolitiske strategi. I tråd med strategien prioriteres midler til at respondere
på krigen i Ukraine og de afledte globale konsekvenser heraf.

Med dette års finanslov styrker Danmark sin rolle som global grøn frontløber på den udvik-
lingspolitiske dagsorden og i kampen mod klimaforandringerne til gavn for verdens fattigste og
mest udsatte. På finansloven for 2023 har regeringen således afsat 30 pct. af udviklingsbistanden
under § 6.3. Bistand til udviklingslandene til det grønne område. Heraf er 25 pct. klimabistand
og 5 pct. går til indsatser for miljø og biodiversitet. Samtidig er 60 pct. af klimabistanden mål-
rettet til klimatilpasningsindsatser.

Samlet set vil det grønne område inden for udviklingsbistanden udgøre i alt ca. 4,2 mia. kr.
i 2023. Dette omfatter bl.a. en drejning af indsatserne i de udvidede partnerskabslande, hvor nye
engagementer i høj grad vil have fokus på den grønne dagsorden - fra indsatser, der bekæmper
klimaforandringer og styrker modstandsdygtighed i et nyt landeengagement i Niger, over et nyt
landeengagement i Uganda med fremme af privatsektordrevet klimatilpasning, til indsatser, der
understøtter grøn, bæredygtig og inklusiv vækst i Bangladesh. Den danske grønne bistand gennem
multilaterale organisationer som Den Globale Miljøfacilitet og Den Grønne Klimafond samt en
række nye partnere vil understøtte centrale danske udviklingspolitiske prioriteter i form af bl.a.
klimatilpasning, grøn energiomstilling, naturbaserede løsninger, vandindsatser, klimaskabte tab
og skader samt bæredygtige fødevaresystemer. I en række af indsatserne vil der være et særligt
fokus på Afrika.

Løftet af den grønne bistand sker samtidig gennem markante nye indskud i Investerings-
fonden for Udviklingslandene (IFU), som skal styrke mobiliseringen af privat finansiering til
klimaindsatser i udviklingslandene.

Løftet i klimabistanden vil sammen med indsatsen for at mobilisere yderligere finansiering
gennem IFU, EU og de multilaterale udviklingsbanker betyde, at Danmark bidrager med mere
end 1 pct. af det kollektive mål om mobilisering af 100 mia. dollars i klimafinansiering.

Danmark skal hjælpe flere bedre i nærområder og skrøbelige stater gennem forebyggelse og
bekæmpelse af fattigdom og ulighed, konflikt og fordrivelse. Derigennem bidrager Danmark også
til at adressere de underliggende årsager til irregulær migration. Regeringen har afsat 5,2 mia.
kr. i 2023 til det fortsatte arbejde i nærområder og skrøbelige stater og migrations-relaterede
indsatser, herunder til at understøtte visionen om et retfærdigt og humant asylsystem. Midlerne
omfatter både humanitære indsatser, som fastholdes på 2,7 mia. kr. i 2023, og langsigtede ud-
viklingsindsatser, der skal skabe håb og fremtid i nærområder og skrøbelige lande i bl.a. Sahel,
på Afrikas Horn og i udvalgte lande i Mellemøsten og Asien. Dertil er der under den grønne bi-
stand betydelige midler til at støtte skrøbelige partnerlandes kamp mod fx klimaforandringer og
til at øge landenes modstandskraft og fødevareforsyningssikkerhed.

I 2022 oplevede Europa for første gang i årtier en angrebskrig. Ruslands invasion af Ukraine
har sat dybe spor, og Danmark blev selv nærområde til et land i krig. Derfor har Danmark også
en særlig forpligtigelse til at hjælpe. Det gælder ift. akut hjælp og humanitær bistand i og omkring
Ukraine, så længe krigen udspiller sig, men det gælder også i forhold til at hjælpe de flygtninge,
der har forladt Ukraine for midlertidigt at søge ly i nærområdet, herunder Danmark. Endelig
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handler det om at hjælpe Ukraine med genopbygning med særligt fokus på grøn omstilling, så
snart muligheden opstår. Derfor afsætter regeringen på finansloven en ramme til den direkte
håndtering af krigen i Ukraine og Europas østlige nabolande samt en ekstra hjælpepakke til
håndtering af de afledte globale konsekvenser som følge af stigende fødevare- og energipriser,
med særligt fokus på Afrika og dele af Mellemøsten. Samlet set afsætter regeringen 1,2 mia. kr.
til Ukraine-relaterede indsatser i 2023. Dette omfatter 750,0 mio. kr. til Ukraine til bl.a. huma-
nitære indsatser og tidlig genopbygning, demokrati og god regeringsførelse med fokus på Kø-
benhavnerkriterierne, og gen-opbygningsindsatser f.eks. i samarbejde med dansk erhvervsliv. Dele
af støtten vil have til formål at mobilisere og tiltrække medfinansiering fra andre partnere, her-
under fra internationale finansieringsinstitutioner og privat kapital. Regeringen prioriterer desuden
en styrkelse af den civile, regionale indsats i udvalgte østlige naboskabslande til EU, ikke mindst
i Georgien, hvortil bidraget sammenholdt med finansloven for 2022 fordobles fra 20,0 mio. kr.
til 40,0 mio. kr.

Krigen i Ukraine har understreget, at demokrati og demokratiske organisationer verden over
er under stigende pres. Derfor etablerer regeringen et nyt demokratiinitiativ på 200,0 mio. kr. over
en fireårig periode, som skal fremme og beskytte den demokratiske samtale og det demokratiske
råderum både offline og online. Demokratinitiativet vil særligt inddrage og engagere unge men-
nesker på tværs af udviklingslande i Afrika. Samtidig fastholder regeringen uddannelse som en
dansk prioritet. Det årlige niveau for danske bidrag til multilaterale uddannelsesindsatser fast-
holdes med i alt 437,5 mio. kr. afsat bl.a. gennem Global Partnership for Education, Education
Cannot Wait og UNICEF. Regeringen vil med midlerne i stigende grad fokusere på indsatser for
de mest udsatte børn og unge i nærområder og skrøbelige stater.

Endelig afsættes en samlet ramme på ekstra 300,0 mio. kr. til hjælpepakker til håndtering af
de afledte langsigtede konsekvenser af Ukraine-, klima- og COVID-19-krisen særligt i sårbare
lande og nærområder i Afrika og dele af Mellemøsten. Midlerne fokuseres bl.a. på vedvarende
energi/energisikkerhed og fødevareforsyningssystemer og kommer i tillæg til den humanitære
bistand og langsigtede udviklingsengagementer i de danske partnerskabslande.

Med bred opbakning i Folketinget og den danske befolkning har Danmark i mere end 40 år
levet op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Den målsætning lever
regeringen fortsat op til. Baseret på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse af maj 2022 afsættes
derfor 0,7 pct. af BNI svarende til 19,4 mia. kr. til udviklingssamarbejdet i 2023. Hertil kommer
en efterregulering for udviklingsbistanden i 2021 på 1.274,6 mio. kr. primært som følge af, at
BNI udviklede sig mere gunstigt i 2021 end forudset på tidspunktet for udarbejdelsen af finans-
loven for 2021.

Som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de deraf følgende flygtningestrømme vedtog
et bredt flertal i Folketinget lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra
Ukraine. På den baggrund blev der i 2022 udskudt indsatser, som er indarbejdet i finansåret og
budgetoverslagsårene på dette års finanslov.

Med henblik på at sikre, at der afsættes 0,7 pct. af BNI over en rullende treårig periode, blev
der i 2017 indført en reguleringsmekanisme. Reguleringsmekanismen håndterer udsving i flygt-
ningemodtagelsesudgifter mv. og ændrede BNI-skøn. I forbindelse med ændringsforslagene til
finansloven reguleres udviklingsbistanden for at tage højde for opdaterede skøn, f.eks. for udgif-
terne til flygtningemodtagelse og for BNI. Der reguleres i finansåret, såfremt udgifter til flygt-
ningemodtagelse ved udgangen af 3. kvartal skønnes at blive lavere end budgetteringen på fi-
nansloven. § 6.3. Bistand til udviklingslandene vil blive opjusteret svarende til det forventede
mindreforbrug i finansåret, idet udsving under 100,0 mio. kr. ikke reguleres. Opjusteringen sker
ved tilførsel til § 6.3. Bistand til udviklingslandene ved direkte optag på tillægsbevillingsloven
efter aftale med Finansministeriet. Såfremt udgifter til flygtningemodtagelse ved udgangen af 3.
kvartal skønnes at blive højere end budgetteringen på finansloven, vil § 6.3. Bistand til udvik-
lingslandene blive tilsvarende nedjusteret på førstkommende finanslovforslag, dog med forbehold
for exceptionelle tilfælde, hvor regeringen kan vælge at træffe beslutning om, at merudgifter til
flygtningemodtagelse allerede finansieres i finansåret. På baggrund af regnskabstal for den sam-
lede udviklingsbistand og BNI-skønnet fra Danmarks Statistik, der anvendes ifm. indrapporte-
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ringen til OECD/DAC, foretages en regulering efter årets afslutning. Reguleringen indarbejdes
på førstkommende finanslovforslag. Også her gælder, at udsving under 100,0 mio. kr. ikke re-
guleres.

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i
henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen
på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige
rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennem-
førte udbetalinger for 2023. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udvik-
lingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering. Det er regeringens
mål, at den samlede danske udviklingsbistand skal udgøre 0,7 pct. af BNI, som indrapporteret til
OECD/DAC.

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

En række bevillinger har direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti er
rammebevillinger. For hver underkonto er anført, hvis kontoen er en rammebevilling. Bevil-
lingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2023, jf. akt. 187
af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 43,0 mio. kr. fra rammebevillinger skal fore-
lægges Finansudvalget.

Samtlige konti under § 6.3. Bistand til udviklingslandene er opført som reservationsbevillin-
ger. Reservationsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger
til efterfølgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til
næste finansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen
mellem (I) evt. videreførelser fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført
på tillægsbevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort i statsregnskabet.
Der er endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre
mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb på tværs af §6.3. Bistand til udviklingslandene er
alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget
til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsom-
råder. Tilsagn under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien
og Latinamerika, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i
budgetoverslagsår 1. Tilsvarende kan tilsagn fremrykkes fra budgetoverslagsår 1 til finansåret for

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2023 i henhold til
OECD/DAC's regler
Mio. kr.
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene 12.668,0
Forvaltning, styring og kontrol af udviklingsbistanden 1.101,2
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 27,6
Fællesskabsfinansieret EU-bistand 2.323,2
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats 36,9
Andel af FN's fredsbevarende operationer 26,4
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark 3.046,9
Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer 11,9
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) 140,6
Samlet ulandsramme (0,7 pct. af BNI) 19.382,8
Efterregulering for udviklingsbistanden i 2021 1.274,6
§ 6.3. Bistand til udviklingslandene inkl. efterregulering 13.942,6
Samlet ulandsramme inkl. efterregulering 20.657,4
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§ 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika.
Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn kan foretages inden for de angivne grænser for at fo-
retage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget
(jf. BV 2.2.9). Bilaterale rådgivere såvel som rådgivere placeret i multilaterale organisationer
og interesseorganisationer kan finansieres over landeprogrammer, tematiske programmer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Via Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk kan der indhentes yderligere information
om Danmarks udviklingsbistand.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.4 og 2.2.11 Såfremt en enkeltbevilling er på eller over 300,0 mio. kr., er ministeren
med ansvar for udviklingssamarbejdet bemyndiget til at afgive tilsagn
med udgiftsmæssig virkning i fremtidige finansår, dvs. at tilsagnet
regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Glo-
bale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, §
06.37.01.10. Verdensbanken (IBRD), § 06.37.01.11. Den Internationale
Udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.02. Regionale udviklings-
banker, § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer
og øvrige fonde, § 06.38.01.12. Den Internationale Finansieringsinsti-
tution (IFC), og § 06.38.01.13. Danida Sustainable Infrastructure Fi-
nance (DSIF).

BV 2.2.7 Bevillinger over 43,0 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges
Finansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i
akt. 187 af 25. juni 2003.

BV 2.2.9.1 Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til i
hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100,0 mio. kr.
mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltover-
førsler over 100,0 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Ministeren
med ansvar for udviklingssamarbejdet er endvidere bemyndiget til at
foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5
pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den
samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder
på finansloven. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler
mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling
for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog
mindst 43,0 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finans-
udvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler
til andre hovedkonti og aktivitetsområder.

BV 2.2.11. Tilskud under § 06.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn,
medmindre andet er specificeret.

BV 2.2.13. Tilskud og konsulentydelser kan forudbetales.

http://www.um.dk
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06.31. Reserver

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 12,2 20,6 155,2 -21,9 7,2 34,7 249,9
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Reserve
 Udgift ................................................... - - 155,2 63,8 7,2 34,7 249,9

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - 155,2 63,8 7,2 34,7 249,9

20. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - - -85,7 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -85,7 - - -

30. Valutakursreguleringer
Udgift ................................................... 12,2 20,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 12,2 20,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,5
I alt .................................................................................................................................. 3,5

10. Reserve
Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på plud-

seligt opståede uforudsete hændelser afsættes i 2023 en udisponeret reserve på 63,8 mio. kr. Så-
fremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre
formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud under § 06.31.79.30. Valutakursreguleringer regnskabsføres i
takt med udbetalingerne.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

20. Budgetregulering
Der er i 2023 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 85,7 mio. kr. Budgetreguleringen

er opført for at tage højde for en række tekniske justeringer relateret til opgørelsen af udvik-
lingsbistanden, som det ikke har været muligt at udmønte konkret på § 6.3 Bistand til udvik-
lingslandene. Budgetreguleringen udmøntes ved ændringsforslagene i forbindelse med opdate-
ringen af udgiftsskønnet for udviklingsbistanden.

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

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

06.32. Bilateral bistand
Det fremgår af Fælles om Verden, at Danmarks bilaterale engagement i udgangspunktet er

med et langt perspektiv. Danmark skal bekæmpe fattigdom og ulighed og fremme demokrati,
bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Vores indsatser skal fokuseres der, hvor vi kan gøre mere
for flere, og hvor behovet er størst. Dybden og karakteren af partnerskaberne i de enkelte lande
er dog dynamisk og kan ændre sig over tid. Det betyder, at vi vil reagere og ændre på indholdet
og omfanget af vores partnerskaber, hvis eksempelvis betingelserne for et samarbejde ændrer sig,
eller hvis nye muligheder og behov opstår.

Danmark har et særligt dybt bilateralt partnerskab i lande med såkaldte udvidede partner-
skaber, hvor den brede palet af udviklingspolitiske værktøjer bringes i spil, og hvor der oftest er
dansk fysisk tilstedeværelse. Her har Danmark et større, flerårigt landeprogram, hvor vi arbejder
på tværs af samfundet med en række relevante aktører i tæt samarbejde med multilaterale part-
nere, der er aktive i landet. I lande med målrettede partnerskaber kan der i modsætning til udvi-
dede partnerskaber være tale om et mere snævert engagement fokuseret på specifikke problem-
stillinger i forlængelse af særlige danske interesser og kompetencer. Det kan eksempelvis være
et fokus på demokrati og menneskerettigheder gennem målrettet civilsamfundsstøtte eller fremme
af den grønne dagsorden og bæredygtig udvikling i vækstlande, hvor Danmark har gode forud-
sætninger for at bidrage med viden, kompetencer og erfaringer.

Som led i regeringens opprioritering af nærområdeindsatserne har det danske bilaterale en-
gagement særlig fokus på fattige og skrøbelige lande og regioner præget af skrøbelighed, krise,
fordrivelseskriser og irregulær migration. Her vil den langsigtede bilaterale udviklingsbistand
skulle kobles tæt til humanitære indsatser, fred og stabilisering, civilsamfund og multilaterale
tiltag i en samlet nærområdeindsats. Hovedparten af de danske partnerskaber er i Afrika.

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:
- Personelbistand (§ 06.32.04.)

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Reserve ......................................................................................................... 155,2 63,8 7,2 34,7 249,9

I alt............................................................................................................... 155,2 63,8 7,2 34,7 249,9

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

I alt............................................................................................................... 47,0 - - - -
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- Lånebistand (§ 06.32.07.)
- Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (§ 06.32.09.)
- Nærområde- og migrationsfond (§ 06.32.10.)
- Ukraine, EU's øvrige naboskabslande og Den Ny Demokratifond (§ 06.32.11.)

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

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med
ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske
udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne er der ud over de
planlagte tilsagn angivet hvilke tilsagn, der planlægges for budgetoverslagsårene. Der angives
som regel et tidsinterval for implementering af de på finansloven opførte bevillinger. 

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

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1.710,0 947,4 725,0 970,0 1.060,0 1.435,0 2.205,0
05. Etiopien

Udgift ................................................... 212,2 108,0 - - - 100,0 400,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 212,2 108,0 - - - 100,0 400,0

06. Niger
 Udgift ................................................... 20,0 -9,8 - 200,0 260,0 260,0 80,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 20,0 -9,8 - 200,0 260,0 260,0 80,0

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

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

08. Somalia
Udgift ................................................... 230,0 70,0 - - 250,0 250,0 600,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 230,0 70,0 - - 250,0 250,0 600,0

09. Sydsudan
Udgift ................................................... - -4,7 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -4,7 - - - - -

10. Tanzania
Udgift ................................................... -7,8 85,4 150,0 50,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -7,8 85,4 150,0 50,0 - - -

11. Kenya
Udgift ................................................... 922,3 75,0 - - - 250,0 750,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 922,3 75,0 - - - 250,0 750,0
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12. Uganda
 Udgift ................................................... 9,2 0,0 - 150,0 250,0 250,0 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 9,2 0,0 - 150,0 250,0 250,0 -

13. Mozambique
Udgift ................................................... -2,8 -16,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -2,8 -16,3 - - - - -

15. Ghana
Udgift ................................................... 8,6 -98,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 8,6 -98,6 - - - - -

16. Benin
Udgift ................................................... -1,0 -0,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -1,0 -0,6 - - - - -

17. Burkina Faso
Udgift ................................................... 20,8 450,0 400,0 300,0 100,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,8 450,0 400,0 300,0 100,0 - -

18. Zambia
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

20. Mali
Udgift ................................................... 22,2 40,0 175,0 20,0 200,0 325,0 375,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 22,2 40,0 175,0 20,0 200,0 325,0 375,0

23. Øvrige indsatser i Afrika
Udgift ................................................... 281,4 249,3 - 250,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 281,4 249,3 - 250,0 - - -

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

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

26. Opfølgning på Afrikakommis-
 sionens anbefalinger

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 114,2
I alt .................................................................................................................................. 114,2
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05. Etiopien
Visionen for Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at understøtte landets fortsatte

udvikling mod stadig større stabilitet, sikkerhed, frihed og velstand, hvor der løbende tages reelle
skridt til udvidelse af det demokratiske rum, øget respekt for menneskerettigheder, bæredygtig
forbedring af levevilkår, og hvor grundlæggende årsager til migration adresseres. Det danske
engagement har fokus på kommercialisering og jobskabelse i landbrugssektoren, opbygning af
modstandsdygtighed, klima og grøn energi, god regeringsførelse og rettigheder samt flygtninge
og migration. Etiopien, der er et af verdens fattigste lande, er vært for mere end 800.000 flygt-
ninge fra bl.a. Sydsudan, Eritrea og Somalia. Samtidig har landet store udfordringer med konflikt,
massiv intern fordrivelse og klimaforandringer.

I 2018 blev der udarbejdet en samlet landepolitik og -program for det danske samarbejde
med Etiopien med et femårigt perspektiv. Landeprogrammet, som blev igangsat i 2018, blev i
2022 forlænget med yderligere to år. Landeprogrammet understøtter særligt FN's verdensmål 1
(Afskaf fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 8 (Anstændige jobs
og økonomisk vækst), verdensmål 13 (Klimaindsats) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og
stærke institutioner). Landeprogrammet har fokus på at forbedre økonomiske muligheder for
særligt unge og kvinder, opbyggelsen af modstandsdygtighed, fremme af menneskerettigheder
og demokrati, samt på at holde hånden under den i forvejen skrøbelige etiopiske befolkning og
understøtte dens behov. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement,
hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser, og hvor
landeprogrammet hurtigt kan adressere en ny kontekst.

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

Modstandsdygtighed: Det tematiske program er samlet på 552,0 mio. kr. og fokuserer på
sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejde. Programmet støtter Etio-
piens produktive sikkerhedsnetsprogram (PSNP), der bidrager til at bringe de fattigste etiopiere
i tørkeramte områder ud af kronisk fødevareforsyningsusikkerhed og mindske behovet for føde-
varenødhjælp på længere sigt ved at styrke modstandskraften over for de hyppigt tilbagevendende
tørkeperioder. Desuden omfatter programmet støtte til FN's Fødevareprograms (WFP) indsats for
øget beskyttelse, selvforsørgelse og styrkede levevilkår for flygtninge, internt fordrevne og deres
værtssamfund, med henblik på at nedsætte behovet for humanitær bistand, reducere konfliktpo-
tentialet i lokalsamfund og dermed begrænse ustabilitet og flygtningestrømme mest muligt. Det
igangværende program blev i 2020 udvidet med 52,0 mio. kr. som en del af regeringens CO-
VID-19-hjælpepakker over udviklingsbistanden med fokus på sociale sikkerhedsnet i byerne og
på landet samt seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

God regeringsførelse og rettigheder: Under landeprogrammet iværksattes i 2019 et tematisk
program på samlet 150,0 mio. kr. med fokus på menneskerettigheder, demokrati og ligestilling.
Programmet støtter op om den demokratiske transition, opbygning af demokratiske institutioner,
dialoginitiativer, styrkelse af befolkningens deltagelse i demokratiske processer samt styrkelse af
menneskerettigheder. Under programmet støttedes UNDP's program om god regeringsførelse og
kapacitetsopbygning af etiopiske kerneinstitutioner samt UNDP's valgprogram med fokus på ka-
pacitetsopbygning af landets valgkommission. Under programmet støttes også kvinders rettighe-
der og bekæmpelse af vold mod piger og kvinder gennem et samarbejde med UN Women. I et
samarbejde med Dansk Institut for Menneskerettigheder støttes kapacitetsopbygning af den etio-
piske menneskerettighedskommission, og programmet støtter desuden nationale dialoginitiativer
i Etiopien samt fremme af frie medier og mediereform. I 2021 blev igangsat støtte til OHCHR's
rolle i undersøgelser af menneskerettighedsovergreb under konflikten i Etiopiens Tigray-region
samt til civilsamfundets arbejde i og omkring valgprocesser.
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I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 183,6 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt
regionale og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimaforandrin-
ger. Dertil støtter Danmark også Etiopien gennem multilaterale bidrag til en række internationale
organisationer og EU. Der planlægges igangsat et nyt flerårigt landeengagement i 2025.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

06. Niger
Den overordnede vision for Danmarks engagement er at støtte Niger i at forebygge konflikt

og understøtte fred og stabilitet med respekt for god regeringsførelse og menneskerettigheder, og
at reducere fattigdom og ulighed ved at styrke modstandsdygtigheden og fremskynde en inklusiv,
bæredygtig vækst. Der blev i 2022 udarbejdet en ny strategisk ramme, som sætter retningen for
Danmarks samlede partnerskab med Niger. Den strategiske ramme lægger op til et nyt bilateralt
landeprogram for perioden 2023-2027 for samlet 800,0 mio. kr., der bl.a. baserer sig på Nigers
egne nationale prioriteter. Danmarks udviklingsengagement i Niger i et samtænkt og bredspektret
samlet dansk indsats i Niger og Sahel herunder stabiliseringsindsatser, humanitær bistand, sam-
arbejde med danske civilsamfundsorganisationer og andre danske institutioner, herunder Institut
for Menneskerettigheder, samt støtte via multilaterale organisationer. Sammentænkning af hu-
manitære, udviklingsmæssige og fredsskabende indsatser (HDP-nexus) skal sikre fleksible ind-
satser, der hurtigt kan reagere på ændringer i konteksten og således både forbedre de umiddelbare,
kortsigtede behov og styrke grundlaget for langsigtet udvikling. Skift i typen af indsats vil bero
på en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer
for tilpasning af indsatser.

Danmarks partnerskab med Niger retter sig overordnet mod FN's verdensmål 1 (Afskaf fat-
tigdom), verdensmål 2 (Stop sult), verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse), verdensmål 5 (Ligestilling
mellem kønnene), verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), verdensmål 8 (Anstændige jobs og øko-
nomisk vækst), verdensmål 10 (Mindre ulighed), verdensmål 13 (Klimaindsats), verdensmål 16
(Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling).

Landeengagementet består af følgende spor, hvor fokus på at fremme en effektiv, demokratisk
og ansvarlig stat samt sikre inddragelse af marginaliserede grupper, kvinder og unge er tværgå-
ende:

Fremme stabilitet og forebyggelse af konflikt, fordrivelse og irregulær migration: Med et
samlet tilsagn på 135,0 mio. kr. for perioden 2023-2027 bidrager programmet til at støtte freds-
bestræbelser og styrke stabiliteten i Niger samt at håndtere de strukturelle årsager til ændrede
migrationsmønstre, herunder fordrivelse og irregulær migration. Der forventes i 2023 indgået
tilsagn for 46,0 mio. kr.

Klimatilpasning og styrket modstandsdygtighed: Med et samlet tilsagn på 380,0 mio. kr. for
perioden 2023-2027 bidrager støtten til at reducere fattigdom og opbygge modstandsdygtighed
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Jobskabelse i landbrugssektoren.................................................................. - - - - -
Modstandsdygtighed .................................................................................... - - - - -
God regeringsførelse og rettigheder............................................................ - - - - -
Nye landeengagement.................................................................................. - - - 100,0 400,0
Andet ............................................................................................................ - - - - -

I alt............................................................................................................... - - - 100,0 400,0
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I alt............................................................................................................... 261,1 183,6 - 100,0 400,0
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ved at støtte tilpasning til klimaforandringerne og bidrage til øget og retfærdig adgang til van-
dressourcer, grøn økonomisk vækst og jobmuligheder. Der forventes i 2023 indgået tilsagn for
101,0 mio. kr.

Styrkelse af god regeringsførelse, menneskerettigheder og ligestilling: Med et samlet tilsagn
på 145,0 mio. kr. for perioden 2023-2027 bidrager programmet til indsatser, der fokuserer på at
styrke demokrati og støtte civilsamfundets råderum, ansvarlige offentlige institutioner og men-
neskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene og seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder (SRSR), med henblik på at bekæmpe de grundlæggende årsager til ulighed, eksklu-
dering, forskelsbehandling og konflikter. Der forventes i 2023 indgået tilsagn for 43,0 mio. kr.

Adaptiv læring og monitorering: Der forventes under landeengagementet afsat 140,0 mio. kr.
i uallokerede midler, der skal understøtte programmets fleksibilitet, hvorfra der kan støttes pro-
jekter og programmer, der ligger inden for formålet med den strategiske ramme for Niger, blandt
andet midler til valgstøtte. Herunder er afsat 10,0 mio. kr. til læringsaktiviteter, monitorering,
revision og evaluering. Der forventes i 2023 indgået tilsagn for 10,0 mio. kr.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 119,5 mio. kr. til Niger. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt
regionale og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimaforandrin-
ger. Dertil støtter Danmark også Niger gennem multilaterale bidrag til en række internationale
organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

07. Zimbabwe
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

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

Landeprogrammet for Somalia 2019-2023 bidrager til Danmarks strategiske målsætninger i
Somalia, som det fremgår af landepolitikpapiret for Somalia 2019-2023. Landeprogrammet byg-
ger på resultater og erfaringer fra de to foregående landeprogrammer fra henholdsvis 2011-2014
og 2015-2018. Landeprogrammet retter sig især mod indfrielsen af FN's verdensmål 1 (Afskaf
fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 8 (Anstændige jobs og
økonomisk vækst), verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og verdensmål 17
(Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk enga-
gement, som også omfatter freds- og stabiliseringsengagementer under det regionale Freds- og
stabiliseringsprogram for Afrikas Horn og de humanitære indsatser. Fokus er på engagementer,
som sikrer en sammenhæng mellem humanitære indsatser, fredsfremmende engagementer og de
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Fremme stabilitet og forebyggelse af konflikt, fordrivelse og irregulær mi-
gration ........................................................................................................... - 46,0 59,0 30,0 -
Klimatilpasning og styrket modstandsdygtighed ........................................ - 101,0 139,0 140,0 -
Styrkelse af god regeringsførelse, menneskerettigheder og ligestilling..... - 43,0 62,0 40,0 -
Adaptiv læring og monitorering ................................................................. - 10,0 - 50,0 80,0

I alt............................................................................................................... - 200,0 260,0 260,0 80,0
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I alt............................................................................................................... 69,1 119,5 155,5 156,0 187,5
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langsigtede udviklingsindsatser. Eventuelle skift i typen af indsatser vil bero på udviklingen i
landet og en konkret vurdering af situationen og vil følge Udenrigsministeriets almindelige ret-
ningslinjer for tilpasning af indsatser.
Landeprogrammet implementeres igennem tre tematiske programmer:

Fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder: Dette tematiske program har til
formål at øge regeringens nationale og lokale kapacitet til at imødekomme især kvinders, unges
og marginaliserede gruppers behov for beskyttelse af rettigheder og adgang til basale service-
ydelser. Dette realiseres gennem finansiel støtte og faglig bistand til forfatningsprocessen, men-
neskerettighedsinstitutioner og monitorering samt kapacitetsopbygning af nationale og lokale
myndigheder, der imødekommer folkets behov, hvor de er.

Øget inklusiv vækst gennem udvikling af økonomiske institutioner og støtte til den private
sektor: Det tematiske program har til formål at forbedre rammevilkårene for en inklusiv og
modstandsdygtig vækst drevet af en styrket privat sektor. Dette søges realiseret gennem støtte til
vedtagelse og implementering af økonomiske reformer og fokus på kritiske værdikæder gennem
investeringer i små og mellemstore virksomheder samt indsatser i produktive sektorer som land-
og kvægbrug samt fiskeri.

Styrkelse af beskyttelse og sikkerhedsnet: Det tredje tematiske program har til formål at skabe
økonomisk modstandsdygtighed og sikre beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for in-
ternt fordrevne, tilbagevendte flygtninge og værtssamfund. Dette sker igennem støtte til varige
løsninger i de områder, der oplever det største antal internt fordrevne, udvikling af et finansielt
sikkerhedsnet for de mest udsatte, støtte til at forhindre og behandle årsager til og konsekvenser
af omskæring af somaliske piger samt rehabilitering af børn, der har levet under eller deltaget i
væbnet konflikt.

Der er over kontoen tidligere ydet støtte til de danske programkoordineringskontorer i Har-
geisa og i Mogadishu, der begge yder faglig rådgivning til samarbejdspartnerne under landepro-
grammet. Støtten til programkoordineringskontoret i Mogadishu og programkoordineringskontoret
i Hargeisa er overgået til Udenrigsministeriets drift som led i en administrativ forenkling.

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

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 90,0 mio. kr. til Somalia. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt
regionale og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimaforandrin-
ger. Dertil støtter Danmark også Somalia gennem multilaterale bidrag til en række internationale
organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
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Fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder.......................... - - - - -
Øget inklusiv vækst gennem udvikling af økonomiske institutioner og støtte
til den private sektor.................................................................................... - - - - -
Styrkelse af beskyttelse og sikkerhedsnet................................................... - - - - -
Andet ............................................................................................................ - - - - -
Nyt landeengagement................................................................................... - - 250,0 250,0 600,0

I alt............................................................................................................... - - 250,0 250,0 600,0
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Forventede udbetalinger:

09. Sydsudan
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10. Tanzania
Regeringen har i 2022 besluttet at påbegynde en udfasning af det bilaterale udviklingssam-

arbejde med Tanzania. Udfasningen vil bidrage til realiseringen af de geografiske og tematiske
prioriteter i regeringens omlægning af det danske udviklingssamarbejde, men vil ikke påvirke
muligheden for at gennemføre andre danske udviklingsindsatser i landet. Der vil derved være tale
om en overgang i samarbejdet med Tanzania fra et udvidet partnerskab til et mere målrettet
partnerskab.

For at sikre en ansvarlig udfasning planlægges nye tilsagn på samlet 200,0 mio. kr. i 2022
og 2023, hvoraf de 50,0 mio. kr. afsættes i 2023. Det nuværende landeprogram fra 2014 fik tilført
100,0 mio. kr. i 2021, 150,0 mio. kr. i 2022 og vil med det nye tilsagn i 2023 nå op på i alt 2,25
mia. kr. over perioden 2014-2023. Det nye tilsagn skal bidrage til afrunding af indsatser inden
for vækst og beskæftigelse, sundhed samt god regeringsførelse. Landeprogrammet bygger på
landepolitikpapiret fra 2014, der har som overordnet vision at gøre det muligt for alle tanzaniere
at tage aktiv del i landets udvikling og at sikre en fortsættelse af landets lange tradition for fre-
delig sameksistens, demokrati og udvikling. De strategiske hovedmålsætninger i Danmarks sam-
arbejde med Tanzania er fastsat med udgangspunkt i FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom),
verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 8
(Anstændige jobs og økonomisk vækst), verdensmål 10 (Mindre ulighed), verdensmål 16 (Fred,
retfærdighed og stærke institutioner) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling). Det danske
landeprogram består af indsatser inden for i) vækst i landbrug og erhverv, ii) sundhed, iii) god
regeringsførelse og iv) forsvarlig forvaltning af de offentlige finanser.

Vækst i landbrug og erhverv: Programmet bidrager til at fremme økonomisk udvikling gen-
nem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet samt støtte til små og mellemstore virksom-
heder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Programmet støtter jobskabelse
- også til de unge - gennem grøn inklusiv vækst.

Sundhed: Sundhedsprogrammet fokuserer på øget adgang til og forbedret kvalitet af basale
sundhedsydelser ved at styrke nationale sundhedssystemer og specielt den primære sundhedstje-
neste gennem en menneskerettighedsbaseret tilgang. Derudover styrkes det offentligt-private
samarbejde inden for sundhedssektoren gennem støtte til paraplyorganisationer og civilsam-
fundsorganisationer, herunder arbejdet med at fremme unge kvinders ret til at bestemme over
egen krop.

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

Offentlig forvaltning: Formålet med programmet er at forbedre forvaltningen af offentlige
midler og at bidrage til en forsvarlig implementering af det statslige budget med henblik på at
bidrage til en mere effektiv levering af serviceydelser til de fattigste dele af befolkningen. En del
at støtten går til modernisering af skatteadministrationen samt kapacitetsopbygning af Finansmi-
nisteriet til forbedring af den offentlige finansforvaltning. I tilknytning til programmet er der
indgået en aftale om kapacitetsopbygning med universitetet i Dar es Salaam med henblik på at
levere forskningsbaserede og relevante resultater til brug for regeringens policy-dialog om bl.a.
fordelingspolitik og bæredygtig vækst.
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Andet: Udfasningstilsagnet er anført under andet. Ud over den del af udviklingssamarbejdet
som foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden
for formålet med udviklingssamarbejdet med Tanzania.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 103,0 mio. kr. til Tanzania. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
samt regionale og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimafor-
andringer. Dertil støtter Danmark også Tanzania gennem sine multilaterale bidrag til en række
internationale organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

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

ramme for det samlede danske engagement i Kenya for 2021-2025 med fokus på tre overordnede
mål: i) grøn, bæredygtig og inklusiv vækst, ii) demokratisk regeringsførelse, menneskerettigheder
og lige adgang til ydelser med særligt fokus på sundhed samt iii) modstandsdygtighed, fred og
stabilitet. Under det bilaterale udviklingssamarbejde blev der i 2020 afgivet et tilsagn på 850,0
mio. kr. for perioden frem til 2025. Herudover blev der i 2020 afgivet tilsagn for 60,0 mio. kr.,
i 2021 for 50,0 mio. kr. og 35,0 mio. kr. i 2022 under § 06.34.01.70. Global Grøn Omstilling.
Det igangværende engagement i Kenya blev i 2020 yderligere udvidet med 73,0 mio. kr. som en
del af regeringens COVID-19-hjælpepakker over udviklingsbistanden.

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

Grøn, bæredygtig og inklusiv vækst: Der blev i 2020 afgivet et tilsagn på 280,0 mio. kr. for
perioden frem mod 2025 til fremme af grøn vækst og anstændige jobs, herunder gennem fokus
på opkvalificering og faglærte. Indsatserne har fokus på unge og deres kompetencer, særligt inden
for grønne og arbejdsintensive værdikæder, på udvikling og anvendelse af klimateknologi- og
løsninger, grøn offentlig regulering, adgang til grøn energi samt styrkelse af Kenyas konkurren-
cedygtighed og integration i regionale og globale markeder.

Demokratisk regeringsførelse, menneskerettigheder og lige adgang til ydelser: Der blev i
2020 afgivet et tilsagn på 330,0 mio. kr. for perioden frem mod 2025 med sigte på at styrke de-
mokratisk regeringsførelse, menneskerettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder (SRSR), forebyggelse og behandling af seksuel og kønsbaseret vold samt bedre ad-
gang til retssystemet. Aktiviteterne har også fokus på en mere retfærdig fordeling af offentlige
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Vækst i landbrug og erhverv....................................................................... - - - - -
Sundhed ........................................................................................................ - - - - -
God regeringsførelse.................................................................................... - - - - -
Offentlig forvaltning (budgetstøtte)............................................................. - - - - -
Andet ............................................................................................................ 150,0 50,0 - - -

I alt............................................................................................................... 150,0 50,0 - - -
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I alt............................................................................................................... 165,0 103,0 - - -
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ydelser på lokalt niveau, herunder adgang til primære sundhedsydelser for bl.a. at styrke fami-
lieplanlægning og forbedre mødre- og børnesundheden.

Modstandsdygtighed, fred og stabilitet: Der blev i 2020 afgivet et tilsagn på 110,0 mio. kr.
for perioden frem mod 2025 med henblik på at styrke sårbare befolkningsgruppers modstands-
dygtighed, adgang til rent vand, forebyggelse og bekæmpelse af voldelig ekstremisme samt kon-
flikt. Indsatserne skal blandt andet forebygge konflikter i takt med, at klimaforandringerne skær-
per konkurrencen om ressourcer.

Andet: Herudover blev der i 2020 afgivet et tilsagn på 130,0 mio. kr. til en fleksibel reserve,
monitorering og evaluering, læring, reviews mv. Ud over den del af udviklingssamarbejdet som
foregår gennem større indsatser, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for
formålet med udviklingssamarbejdet med Kenya.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 240,0 mio. kr. til Kenya. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt
regionale og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimaforandrin-
ger. Danmark støtter desuden Kenya gennem multilaterale bidrag til en række internationale or-
ganisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

12. Uganda
Danmark har et bredt og dybt samarbejde med Uganda, der bygger på mere end 30 års

samarbejde, og rummer politisk dialog, udviklingssamarbejde, humanitær bistand samt kommer-
cielt samarbejde. Indsatserne inkluderer også et bredt udsnit af det danske civilsamfund. Uganda
er et stabilt land blandt skrøbelige og ustabile naboer og har ofte spillet en positiv og stabilise-
rende rolle i regionen. Uganda er det land i Afrika, der huser flest flygtninge - pt. opholder om-
kring 1,6 mio. flygtninge, som er flygtet fra konflikter i nabolandene, sig i Uganda. Uganda er
foregangsland på flygtningehåndtering i nærområder med deres traditionelle "åben dør" politik.
Uganda har samtidig egne udfordringer med fattigdom, klimaforandringer, indskrænket demokrati
og menneskerettigheder mv. Danmark har en klar interesse i at bidrage til at understøtte et fortsat
stabilt Uganda med en mere demokratisk og inklusiv udvikling. Det igangværende danske ud-
viklingssamarbejde med Uganda er tilpasset den nationale udviklingsplan. En række aktiviteter i
landeprogrammet er grundet COVID-19 blevet forlænget, og vil således fortsætte parallelt med
igangsættelsen af det nye landeprogram for perioden 2023-2027.

Nyt landeengagement: Der forventes igangsat et samlet nyt landeengagement for perioden
2023-2027 på 650,0 mio. kr. hvoraf der planlægges tilsagn for 150,0 mio. kr. i 2023. Det nye
landeengagement bygger på tidligere landeprogrammer og har et stærkt fokus på den udvik-
lingspolitiske strategis prioriteter. Det overordnede formål er at fremme et mere demokratisk
Uganda, der værner om menneskerettighederne, og som er i stand til at håndtere klimaforan-
dringerne ved at investere i en grøn transition og skabe jobs, håb og muligheder - samtidig med,
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BO2
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2026

Grøn, bæredygtig og inklusiv vækst ........................................................... - - - - -
Demokratisk regeringsførelse, menneskerettigheder og lige adgang til
ydelser .......................................................................................................... - - - - -
Modstandsdygtighed, fred og stabilitet ....................................................... - - - - -
Andet ............................................................................................................ - - - - -
Nye landeengagement i Kenya .................................................................. - - - 250,0 750,0

I alt............................................................................................................... - - - 250,0 750,0

Mio. kr.
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2024

BO2
2025

BO3
2026

I alt............................................................................................................... 170,0 240,0 240,0 480,0 750,0
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at landet fortsætter sin stabiliserende rolle i en ustabil region, herunder ved at tage imod flygt-
ninge fra nabolandene. Konkret har landeengagementet tre strategiske målsætninger: i) styrke
demokratiske processer, god regeringsførelse og menneskerettighederne, ii) støtte bæredygtige
og varige løsninger i Uganda som værtsland for flygtninge fra skrøbelige nabolande og dermed
forebygge yderligere fordrivelse samt iii) fremme en bæredygtig, inklusiv og grøn økonomisk
transformation i Uganda ved brug af innovative lokale løsninger og danske grønne erfaringer i
tilpasningen til den globale klimaudfordring. Programmet forventes at videreføre nogle af de
igangværende aktiviteter under det nuværende landeprogram, ligesom der vil indgå nye aktivite-
ter. Implementeringen forventes gennemført af både eksisterende og nye partnere, herunder såvel
multilaterale, NGO og regeringspartnere.

Det nye landeengagement retter sig overordnet mod en række af FN's verdensmål, herunder
verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 10
(Mindre ulighed), verdensmål 13 (Klima indsats) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke
institutioner).

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 131,8 mio. kr. til Uganda. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt
regionale og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimaforandrin-
ger. Dertil støtter Danmark også Uganda gennem multilaterale bidrag til en række internationale
organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

13. Mozambique
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Ghana
Ghana er i transition, og det er Danmarks samarbejde med Ghana også. Landet opnåede i

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

Danmarks sektororienterede bistandssamarbejde med Ghana blev endeligt udfaset ved ud-
gangen af 2020. Der er nu fokus på handels- og investeringssamarbejde, samt myndighedssam-
arbejde inden for det maritime område, vand og statistik. Det målrettede partnerskab med Ghana
retter sig særligt mod FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), verdensmål 8 (Anstændige jobs
og økonomisk vækst), verdensmål 9 (Industriel innovation og infrastruktur), verdensmål 16 (Fred,
retfærdighed og stærke institutioner) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling).

Der planlægges i 2023 ikke udbetalt midler fra nærværende konto til Ghana. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt

Mio. kr. B
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Nyt landeengagement................................................................................... - 150,0 250,0 250,0 -

I alt............................................................................................................... - 150,0 250,0 250,0 -
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I alt............................................................................................................... 165,6 131,8 150,0 200,0 180,0
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regionale og tematiske initiativer, herunder freds- og stabiliseringsfonden og inden for naturres-
sourcer, energi og klimaforandringer.

Dertil støtter Danmark også Ghana gennem sine multilaterale bidrag til en række internatio-
nale organisationer og EU.

Forventede udbetalinger:

16. Benin
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Burkina Faso
Visionen for Danmarks samlede engagement i Burkina Faso er, at fred og stabilitet skal

styrkes med respekt for retsstatsprincipperne og menneskerettigheder, og at fattigdom og ulighed
skal mindskes på baggrund af øget modstandsdygtighed og bæredygtig økonomisk vækst. Det
fremgår af den strategiske ramme, som sætter retningen for Danmarks samarbejde med Burkina
Faso for perioden 2021-2025. Den strategiske ramme blev godkendt i 2020 sammen med et nyt
bilateralt udviklingsprogram ligeledes for perioden 2021-2025. Som følge af den politiske situa-
tion i landet i starten af 2022, blev dele af udviklingsengagementerne, som foregår i samarbejde
med Burkina Fasos Sikkerhedsministerie og Vandministerie sat i bero. Disse forventes genopta-
get, når der er præsenteret en realistisk og acceptabel plan for demokratisk transition.

Udviklingsprogrammet med forventede samlede tilsagn på i alt 1.050,0 mio. kr. fra indevæ-
rende konto bidrager til indfrielse af mål, der er i overensstemmelse med såvel danske politiske
prioriteter som Burkina Fasos nationale udviklingsmål: i) sikkerheden, retsstaten, menneskeret-
tighederne og effektiviteten af de nationale institutioner skal styrkes for at adressere strukturelle
årsager til skrøbelighed og forhindre konflikter i at eskalere, ii) modstandsdygtigheden i udsatte
lokalsamfund og på landsplan skal forstærkes gennem imødekommelse af akutte behov, forbed-
rede sociale sikkerhedsnet og jobskabelse særligt for unge og iii) forringelse af sårbare befolk-
ningsgruppers levevilkår som konsekvens af klimaforandringer skal imødegås gennem klimatil-
pasningsindsatser med fokus på vand og øget modstandsdygtighed. Udviklingsprogrammet for-
ventes suppleret med midler fra eksempelvis §06.34.01.40. Energi- og vandressourcer.

Udviklingsprogrammet, som bygger på resultater og erfaringer fra de forudgående landepro-
grammer, herunder landeprogrammet for 2016-2020, indeholder kendte såvel som nye tematikker
inden for områderne god regeringsførelse, landbrug- og privatsektorudvikling, modstandsdygtig-
hed og drikkevand, sanitet/hygiejne og vandressourceforvaltning:

Sikkerhed, retsstat og menneskerettigheder: Med samlede forventede tilsagn på 215,0 mio.
kr., heraf 75,0 mio. kr. i 2023, fremmer fire projekter henholdsvis med Justitsministeriet, Sik-
kerhedsministeriet og en række civilsamfundsorganisationer bl.a. en fair, lige og tilgængelig
retspleje for alle, en effektiv politikontrol og overholdelse af menneskerettighederne samt styrker
kvinders og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR).

Modstandsdygtighed og Agro-business: Med samlede forventede tilsagn på 274,0 mio. kr.,
heraf 134,0 mio. kr. i 2023, adresserer to projekter udfordringer i landdistrikter i form af hjælp
til små landbrugere, herunder særligt internt fordrevne. Sigtet er at forbedre produktiviteten og
levebrødet samt styrke modstandsdygtigheden over for klimaforandringer i tørre områder. Et
tredje projekt fremmer inklusiv økonomisk udvikling og jobskabelse gennem indsatser i den pri-
mære landbrugsproduktion og forarbejdningsindustrien.

Klima og vand: Samlede forventede tilsagn på 400,0 mio. kr., heraf 80,0 mio. kr. i 2023, bi-
drager til implementeringen af Burkina Fasos nationale vandsektorstrategi, der bl.a. fokuserer på
forbedring af levevilkår gennem øget adgang til rent drikkevand og sanitet og en i et klimaper-
spektiv styrket vandressourceforvaltning. Vandministeriet gennemfører to projekter, mens et
tredje med fokus på sanitet- og hygiejne implementeres af en civilsamfundsorganisation. Forbe-
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redelsen af et vandforsynings- og spildevandsprojekt i Burkina Fasos næststørste by, Bobo-Dio-
ulasso, finansieret af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), er igangsat i form af et for-
undersøgelsesstudie.

Adaptability reserve, M&E: De 10 identificerede projekter i det bilaterale udviklingsprogram
adresserer skrøbelighed på en dynamisk måde, der sigter mod at skabe en kombination af kort-
sigtede resultater og langsigtede forandringsprocesser, som direkte bidrager til indfrielse af de
såvel danske politiske prioriteter som Burkina Fasos nationale udviklingsmål. Hvor muligt vil
konkrete aktiviteter styrke konfliktforebyggelsesindsatser, der kan medvirke til at adressere de
underliggende risici og årsager til konflikt, skrøbelighed og ustabilitet. Bliver sikkerhedssituatio-
nen i et givet område for kritisk er der indbygget i støtten, at midlerne kan dirigeres andre steder
hen. Derfor er der i landeprogrammet afsat en reserve af uallokerede midler på i alt 143,0 mio.
kr. til uforudsete udviklinger og supplerende projekter. Desuden afsættes 18,0 mio. kr. til moni-
torering og evaluering, revision og læringsaktiviteter.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 231,7 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
samt regionale og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimafor-
andringer. Danmark støtter også Burkina Faso gennem multilaterale bidrag til en række interna-
tionale organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

18. Zambia
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Mali
I henhold til landepolitikpapiret for Mali for perioden 2016-2021 er det overordnede formål

med Danmarks engagement i landet at bidrage til fred og reduktion af fattigdom understøttet af
en inklusiv og legitim stat med respekt for menneskerettighederne. Indsatsen retter sig mod FN's
verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 8
(Anstændige jobs og økonomisk vækst), verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutio-
ner) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling). På grund af den politiske udvikling i Mali
er projekter i direkte samarbejde med den maliske transitionsregering midlertidigt suspenderede.
Dog fortsættes enkelte projekter under landeprogrammet (2017-2022) udover 2022 med henblik
på at bygge bro fra det eksisterende landeprogram til et kommende nyt landeengagement. Lige-
ledes er formuleringen af en ny strategisk ramme for Mali for perioden 2023-2027 midlertidigt
suspenderet. Fokus for de fortsatte aktiviteter er på støtte til forandringsagenter i civilsamfundet
og privatsektoren, ikke mindst unge og kvinder samt støtte gennem bl.a. FN-organisationer. Su-
spenderede indsatser vil kunne genoptages på baggrund af en konkret vurdering af en positiv
udvikling i landet. Såfremt der foreligger en troværdig transitionsplan frem mod demokratiske
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Sikkerhed, retsstat og menneskerettigheder ................................................ 73,0 75,0 - - -
Modstandsdygtighed og Agro-Business...................................................... 97,0 134,0 - - -
Klima og vand ............................................................................................. 185,0 80,0 - - -
Adaptability reserve, M&E.......................................................................... 45,0 11,0 100,0 - -

I alt............................................................................................................... 400,0 300,0 100,0 - -
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I alt............................................................................................................... 236,2 231,7 260,5 162,4 -
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valg, vil der blive taget beslutning om genoptagelse af formuleringen af ny strategisk ramme og
nyt landeengagement.

I forbindelse med forlængelsen af landeprogrammet forventes der indgået nye tilsagn for 20,0
mio. kr. i 2023. Sammen med den fortsatte danske politiske/diplomatiske indsats, civile og mili-
tære støtte til f.eks. FN-missionen MINUSMA, humanitær bistand samt regionale stabiliserings-
indsatser bidrager programmet til opnåelse af landepolitikkens tre strategiske mål: i) fred og for-
soning, ii) god regeringsførelse gennem decentralisering samt iii) udvikling af den private sektor
og jobskabelse. Hertil kan finansieres indsatser fra kriseresponspuljen under § 06.32.01.23. Øvrige
indsatser i Afrika. Samtidig forventes det, at de humanitære bidrag til Mali vil overstige 50,0
mio. kr. i 2023.

Fred og forsoning: Programmet på i alt 464,0 mio. kr. til fremme af Malis freds- og forso-
ningsproces blev iværksat i 2017. Programmet sigter på at støtte centrale og indflydelsesrige ak-
tørers bestræbelser på at fremme freds- og forsoningsprocessen, så den inkluderer den størst
mulige del af den maliske befolkning, ikke mindst unge og kvinder. Der planlægges tilsagn på
20,0 mio. kr. i 2023.

God regeringsførelse: Programmet på i alt 441,0 mio. kr. sigter på at støtte decentralise-
ringsreformer og øge befolkningens adgang til offentlige serviceydelser gennem bl.a. tilskud til
implementering af regioner og kommuners investeringsplaner samt på kapacitetsudvikling og
styrkelse af transparens og folkelig deltagelse i decentrale offentlige plan- og budgetlægnings-
processer.

Privatsektorudvikling og jobskabelse: Programmet på i alt 270,0 mio. kr., heraf 35,0 mio. kr.
i klimamidler fra § 06.34.01.70. Global Grøn Omstilling, der har til formål at fremme privatsek-
tordrevet økonomisk vækst og jobskabelse med fokus på værdikæder i landbrugs- og fødevare-
sektoren, unge entreprenører og forbedring af erhvervsklimaet.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt 70,0 mio. kr. til Mali. Hertil forventes
udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt regionale
og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimaforandringer. Dertil
støtter Danmark også Mali gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale organi-
sationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

23. Øvrige indsatser i Afrika
Sideløbende med udvidede partnerskaber i Afrika kan der ydes bidrag til enkelte andre afri-

kanske lande i form af målrettede partnerskaber, ligesom der finansieres regionale og andre ind-
satser over kontoen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor
der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres
indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen og en
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Fred og forsoning......................................................................................... - 20,0 - - -
God regeringsførelse.................................................................................... - - - - -
Privatsektorudvikling og jobskabelse.......................................................... - - - - -
Nyt landeprogram ........................................................................................ 175,0 - 200,0 325,0 375,0
Andet ............................................................................................................ - - - - -

I alt............................................................................................................... 175,0 20,0 200,0 325,0 375,0
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I alt............................................................................................................... 247,0 70,0 200,0 225,0 475,0
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konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for til-
pasning af indsatser. Der planlægges i 2023 følgende indsatser over kontoen:

Kriserespons: Der planlægges en ekstra hjælpepakke på 250,0 mio. kr. i tillæg til bilaterale
landeprogrammer, allerede afsatte grønne indsatser og humanitær bistand til håndtering af de af-
ledte langsigtede konsekvenser af Ukraine-, klima- og COVID-19-kriserne i Afrika, herunder
mhp. at bidrage til at styrke vedvarende energi/energisikkerhed og fødevareforsyningssystemer
samt at understøtte de fattigste og skrøbeligste landes mulighed for selv at respondere på kriserne.
Der kan således både være tale om indsatser i enkelte lande eller regionale indsatser gennem
multilaterale institutioner.

Kontoen er en rammebevilling.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Den danske indsats i Asien, Mellemøsten og Latinamerika omfatter hovedsageligt udvidede
partnerskaber med lande i Asien og Mellemøsten.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 302,9 574,1 600,0 550,0 525,0 540,0 400,0
04. Pakistan

Udgift ................................................... -1,3 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -1,3 - - - - - -

05. Myanmar
Udgift ................................................... 3,6 50,0 - 15,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,6 50,0 - 15,0 - - -

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

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

08. Palæstina
 Udgift ................................................... 0,9 199,6 100,0 35,0 75,0 40,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 0,9 199,6 100,0 35,0 75,0 40,0 -

09. Indsatser i Afghanistan og nær-
 områder

Udgift ................................................... -20,3 72,9 200,0 150,0 200,0 200,0 200,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -20,3 72,9 200,0 150,0 200,0 200,0 200,0

10. Indsatser i Syrien og nabolande
Udgift ................................................... 191,0 200,0 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 191,0 200,0 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0
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11. Bangladesh
 Udgift ................................................... 4,9 47,1 100,0 100,0 50,0 100,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 4,9 47,1 100,0 100,0 50,0 100,0 -

12. Nepal
Udgift ................................................... -24,6 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -24,6 0,0 - - - - -

13. Bhutan
Udgift ................................................... -0,7 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

14. Vietnam
Udgift ................................................... -5,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -5,1 - - - - - -

15. Øvrige indsatser i Asien og
 Mellemøsten

Udgift ................................................... 163,2 4,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 163,2 4,9 - - - - -

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

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

17. Bolivia
Udgift ................................................... -8,7 -0,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -8,7 -0,4 - - - - -

18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,8
I alt .................................................................................................................................. 13,8

04. Pakistan
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

05. Myanmar
Danmark har været aktivt engageret i Myanmars udvikling siden landet åbnede for omver-

denen i 2010-2011. Med etableringen af en ambassade i 2014 og implementeringen af det efter-
følgende landeprogram har Danmark på flere fronter bidraget til udviklingen af et mere fredeligt
og demokratisk samfund baseret på respekt for menneskerettighederne og bæredygtig, inklude-
rende økonomisk vækst.

Militærkuppet i 2021 satte imidlertid et brat stop for landets positive udvikling og har ført
til massiv folkelig modstand. Efter kuppet blev al udviklingsbistand, der før gik gennem offentlige
partnere, straks omlagt til støtte for lokale civilsamfundsaktører, der arbejder for fremme af
menneskerettigheder, beskyttelse og demokratiindsatser. Så længe der ikke ses åbninger i den
fastlåste og yderst polariserede konflikt, er handlingsrummet for de internationale donorer stærkt
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begrænset og det kan ikke forsvares at gennemføre traditionelle udviklingsindsatser via de fac-
to-myndighederne. I stedet fokuseres på freds- og forsoningsindsatser, og indsatser der kan styrke
civilbefolkningens modstandskraft, så Myanmar rustes til at udvikle sig i en demokratisk retning
igen, når konflikten ophører.

I 2023 afsættes således 15,0 mio. kr. til indsatser, der ligger i forlængelse af den nuværende
linje gennem fokus på følgende strategiske områder: i) Understøttelse af civilbefolkningens de-
mokratiske modstandskraft, herunder gennem uddannelse i menneskerettigheder og retsstatssam-
fund og/eller støtte til frie medier og adgang til kvalitetsjournalistik; ii) Nexus-aktiviteter, som
understøtter civilbefolkningens levegrundlag og iii) Fred- og forsoningsindsatser via støtte til
strategiske internationale partnere, herunder evt. fortsættelse af støtte til FN's særlige udsending,
der beskæftiger sig med medierings- og forhandlingsindsatser blandt konfliktens stridende parter.

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

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 15,0 mio. kr. til Myanmar. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt
regionale og tematiske initiativer herunder inden for naturressourcer, energi og klimaforandringer.
Dertil støtter Danmark også Myanmar gennem multilaterale bidrag til en række internationale
organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

07. Indonesien
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

lem) er tilrettelagt i overensstemmelse med Danmarks strategiske ramme for Palæstina 2021-
2025, der har som overordnet vision at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den
israelsk-palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem
israelerne og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Samtidig stræbes efter at
fremme stabilitet i regionen og forbedre levevilkårene for de palæstinensere, som er fanget i
konflikten. Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina indgår i et sammenhængende dansk
engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsat-
ser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen
og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Landeprogrammet for Palæstina 2021-2025 forventes samlet at være på 450,0 mio. kr. hvoraf
der forventes tilsagn i 2023 på 35,0 mio. kr. Landeprogrammet bidrager til de tre strategiske
målsætninger, som skal understøtte visionen i Danmarks strategiske ramme for Palæstina 2021-
2025: i) menneskerettigheder og demokratisk ansvarlighed, ii) grøn, bæredygtig, inkluderende
økonomisk vækst og anstændige jobs og iii) modstandskraft, fred og stabilitet. Landeprogrammet
bygger på resultater og erfaringer fra de forudgående landeprogrammer, herunder landeprogram-
met for 2016-2020. Det danske bidrag understøtter primært FN's verdensmål 5 (Ligestilling

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Andet ............................................................................................................ - 15,0 - - -

I alt............................................................................................................... - 15,0 - - -

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

I alt............................................................................................................... 25,0 15,0 - - -
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mellem kønnene), verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), verdensmål 13 (Klima-
indsats) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner).

Menneskerettigheder og demokratisk ansvarlighed: Danmark vil støtte indsatser, som skal
bidrage til mere bæredygtige og ansvarlige institutioner i kommunesektoren. Samtidig støttes
projekter, der fokuserer på styrkelse af nationale kontrolinstanser og civilsamfundsorganisationer
samt forbedret beskyttelse af palæstinensernes menneskerettigheder og råderummet for civilsam-
fundet. Projekterne forventes bl.a. implementeret i samarbejde med Verdensbanken, israelske og
palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, Det Danske Hus i Palæstina og Palæstinas nationale
menneskerettighedsinstitution.

Grøn, bæredygtig, inkluderende økonomisk vækst og anstændige jobs: Danmark vil støtte
indsatser, der skal bidrage til øget bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst og skabelse af
anstændige jobs gennem udvikling og styrkelse af værdikæder i landbruget. Samtidig støttes
projekter med fokus på skabelse af flere grønne jobs og bæredygtige indkomstmuligheder i
landbrugs- og fødevaresektoren for unge palæstinensere. Projekterne forventes bl.a. implementeret
i samarbejde med FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO).

Modstandskraft, fred og stabilitet: Danmark vil støtte indsatser, som styrker modstandskraften
hos sårbare palæstinensiske lokalsamfund gennem forbedring af deres levevilkår og beskyttelse
af deres rettigheder under den humanitære folkeret og internationale menneskeret. Projekterne
forventes implementeret bl.a. i samarbejde med Verdensbanken og Norwegian Refugee Council
(NRC), ligesom det forventes at fortsætte samarbejdet med EU om støtten til palæstinensiske
lokalsamfund i sårbare områder. I realiseringen af målsætningerne vil særligt kvinder og unge
være i fokus på tværs af indsatsområderne.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 95,0 mio. kr. til Palæstina. I tillæg
hertil er der afsat humanitær støtte til FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) i form
af et kernebidrag på 105,0 mio. kr. årligt under § 06.39.01.11. FN's Organisation for Palæstinaf-
lygtninge (UNRWA). Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske
civilsamfundsorganisationer, samt regionale og tematiske initiativer herunder inden for naturres-
sourcer, energi og klimaforandringer. Danmark støtter også Palæstina gennem multilaterale bidrag
til en række internationale organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

09. Indsatser i Afghanistan og nærområder
Talibans magtovertagelse i august 2021 har markant ændret vilkårene for udviklingssamar-

bejdet og de humanitære indsatser i og omkring Afghanistan. Danmark fastholder en kritisk og
ikke-legitimerende linje overfor Talibanstyret. I lyset af den ændrede situation i landet blev det
samlede engagement justeret i 2022. Formålet med den danske støtte i Afghanistan og nærom-
råder centrerer sig fremover om to hovedmålsætninger: For det første at forebygge og imødegå
en humanitær katastrofe i Afghanistan og understøtte stabilitet og udvikling. For det andet at fo-
rebygge og imødegå en flygtninge- og migrationskrise ved at afhjælpe flygtninge- og irregulært
migrationspres i nærområderne og langs migrationsruterne.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Menneskerettigheder og demokratisk ansvarlighed.................................... 5,0 14,7 26,0 0,0 -
Grøn, bæredygtig, inkluderende økonomisk vækst og anstændige jobs.... 38,0 20,3 17,0 0,0 -
Modstandskraft, fred og stabilitet................................................................ 57,0 0,0 32,0 40,0 -

I alt............................................................................................................... 100,0 35,0 75,0 40,0 -

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

I alt............................................................................................................... 116,5 95,0 110,0 82,2 -
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Det planlægges et tilsagn på 150,0 mio. kr. i 2023. De støttede aktiviteter forventes at have
fokus på livreddende, forebyggende og rettighedsbeskyttende indsatser. Der forudses indgået
partnerskaber med bl.a. FN-organisationer og internationale civilsamfundsorganisationer. Der
ydes ingen direkte støtte til regeringsmyndigheder. Aktiviteterne omfatter bidrag til basale men-
neskelige behov, herunder støtte til fødevaresikkerhed, landbrugsaktiviteter, sundhed, uddannelse
og rettigheder inkl. kvinders rettigheder. Endelig forventes den danske støtte til reintegrations-
indsatser for internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge videreført i et igangværende partner-
skab med internationale civilsamfundsorganisationer.

Aktiviteterne er i overensstemmelse med Danmarks udviklingspolitiske strategi Fælles om
Verden og det strategiske rammeværk udarbejdet af FN om de humanitære og udviklingsmæssige
strategiske prioriteter og overordnede behov i Afghanistan. Både indsatser og partnere vil på
grund af den fortsat omskiftelige situation i Afghanistan kunne ændres over tid i overensstem-
melse med Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 150,0 mio. kr. til Afghanistan. Hertil
kommer udbetalinger fra bl.a. humanitære midler. Niveauet af de samlede indsatser i Afghanistan
og nærområderne vurderes løbende og afhænger af udviklingen i landet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

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

kriser i verden, med massive menneskelige omkostninger til følge for befolkningen, både i Syrien
og i Syriens nabolande, hvor mere end 80 pct. af de omkring 6,6 millioner syriske flygtninge på
verdensplan befinder sig. I lyset af den komplekse og dynamiske udvikling i området oprettedes
i 2019 nærværende konto for at muliggøre en mere langsigtet, løsningsorienteret og sammen-
hængende dansk indsats for flygtninge, internt fordrevne, og berørte værtssamfund samt institu-
tioner og civilsamfundsorganisationer i og omkring Syrien. Fokus planlægges at være fortsættelse
af det dansk-ledede nærområdeprogram for syriske flygtninge og sårbare værtssamfund i regio-
nen. Formålet er at reducere sårbarhed, skrøbelighed, fremme levevilkår og sikre fortsat beskyt-
telse for fordrevne og værtssamfund i nærområderne til Syrien. Der planlægges i 2023 afgivet
et tilsagn på 250,0 mio. kr.

Det samlede danske bistandsengagement i og omkring Syrien forventes i 2023 at beløbe sig
til mindst 700,0 mio. kr., idet der udover bidrag over nærværende konto, forventes bidrag fra bl.a.
§ 06.39.03 Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser, § 06.32.10.13. Retfærdigt
og humant asylsystem, inkl. udsendelse, samt bidrag gennem det regionale Syrien/Irak program
under § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 250,0 mio. kr. Hertil kommer
udbetalinger fra øvrige konti. Dertil støtter Danmark også indsatser i Syrien og nabolande gennem
sine multilaterale bidrag til en række internationale organisationer og EU.

Kontoen er en rammebevilling.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Forlængelse af nuværende landeprogram ................................................... 200,0 - - - -
Nyt landeengagement................................................................................... - 150,0 200,0 200,0 200,0

I alt............................................................................................................... 200,0 150,0 200,0 200,0 200,0

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

I alt............................................................................................................... 200,0 150,0 200,0 200,0 200,0
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

11. Bangladesh
Et nyt bilateralt udviklingsprogram for Bangladesh (2023-2027) vil med udgangspunkt i et

fokus på styrket klimasamarbejde mellem Bangladesh og Danmark danne grundlag for politiske
og kommercielle relationer. Programmet arbejder dels for at fremme en grøn og socialt retfærdig
økonomisk omstilling, og dels for at reducere uligheden i landet og forbedre modstandsdygtig-
heden i skrøbelige og klimaudsatte samfund.

Der planlægges i 2023 et tilsagn på samlet 100,0 mio. kr. til opstart af det bilaterale udvik-
lingsprogram. Den overordnede retning for det bilaterale udviklingsprogram er fastlagt i Den
Strategiske Ramme for Bangladesh 2022-2027. Programmet bygger på resultater og erfaringer fra
det forudgående landeprogram (2016-2022) og komplementeres af andre instrumenter, herunder
klimamidler fra kontiene relateret til naturressourcer, energi og klimaforandringer, strategiske
partnerskaber med danske NGO'er, erhvervsinstrumenter, politisk dialog samt myndighedssam-
arbejde inden for arbejdsmiljø og landbrug og fødevarer.

Den globale og nationale ramme for samarbejdet udgøres af FN's verdensmål og Bangladeshs
egen femårsplan for 2020-2025. Konkret bidrager Danmark til opfyldelse af FN's verdensmål 1
(Afskaf fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 6 (Rent vand og
sanitet), verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), verdensmål 10 (Mindre ulighed),
verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og verdensmål 13 (Klimaindsats). Det bilate-
rale udviklingsprogram er tilrettelagt med henblik på udfasning af traditionel udviklingsbistand.

Grøn, bæredygtig og socialt retfærdig vækst: Ud fra et mål om at underbygge bæredygtige
og socialt ansvarlige værdikæder afsættes der i 2023 samlet tilsagn på 24,0 mio. kr. til ILO og
IFC projekter, der fokuserer på at engagere myndigheder og den private sektors engagement i
bæredygtig og grøn omstilling af industrien, herunder styrkelse af den sociale dialog med for-
bedrede arbejdstagerrettigheder for øje. Inkluderet i tilsagnet er også mulighed for at finansiere
rådgivere til FN og EU, der skal bidrage til at grønne det eksisterende (2020-2026) partnerskab
med Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD), der arbejder for værdikædeudvik-
ling til gavn for fattige småbønder i de mest marginaliserede landområder i Bangladesh. Yderli-
gere tilsagn på 45,0 mio. kr. forventes afsat til området i 2024 og 2025.

 Modstandsdygtighed i klimasårbare samfund: Der afsættes i 2023 et samlet tilsagn på 60,0
mio. kr. til projekter implementeret af UNDP og multidonororganisationen HYSAWA, der ar-
bejder med bedre adgang til vand og sanitet i landområderne. Fokus vil være på klimatilpasning
blandt de dele af befolkningen, der er hårdest ramt af klimaforandringer og naturkatastrofer,
herunder flygtningeværtssamfundet samt oprindelige folk i det post-konfliktramte Chittagong Hill
Tracts-område. Yderligere tilsagn på 90,0 mio. kr. forventes afsat til området i 2024 og 2025.

Andet: Der afsættes endvidere i 2023 et tilsagn på 15,0 mio. kr. til uspecificerede klimaakti-
viteter, samt 1,0 mio. kr. til monitorering, læring, reviews og lignende.

I 2023 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 87,7 mio. kr. Hertil kan komme
udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, samt regionale
og tematiske initiativer, herunder inden for naturressourcer, energi og klimaforandringer. Dertil
støtter Danmark Bangladesh gennem multilaterale bidrag til en række internationale organisatio-
ner og EU.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Indsats i Syrien ............................................................................................ 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0

I alt............................................................................................................... 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

I alt............................................................................................................... 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

12. Nepal
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Bhutan
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Vietnam
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

der ydes bidrag til andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre
indsatser i Asien og Mellemøsten over kontoen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhæn-
gende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og huma-
nitære indsatser samt indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero
på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets al-
mindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Kontoen er en rammebevilling.

16. Nicaragua
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Bolivia
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

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

Kontoen er en rammebevilling.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Grøn, bæredygtig og inklusiv vækst ........................................................... 100,0 24,0 19,0 26,0 -
Modstandsdygtighed i klimapåvirkede samfund......................................... - 60,0 25,0 65,0 -
Andet - 16,0 6,0 9,0 -

I alt............................................................................................................... 100,0 100,0 50,0 100,0 -

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

I alt............................................................................................................... 45,9 87,7 51,0 94,0 15,0
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06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv.,

herunder udsendelse af rådgivere, kompetenceudvikling, anvendelse af firmarådgivere og eksterne
konsulenter til en række bistandsopgaver inden for udviklingsbistanden.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 248,6 222,5 40,0 33,0 38,0 38,0 38,0
10. Rådgiverbistand

Udgift ................................................... 3,9 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,9 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

12. Firmarådgivere
Udgift ................................................... 21,7 17,5 37,0 30,0 35,0 35,0 35,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 21,7 17,5 37,0 30,0 35,0 35,0 35,0

13. Bistandsfaglig kompetenceud-
 vikling mv.

Udgift ................................................... - -10,7 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -10,7 - - - - -

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompeten-
ceudviklings- og kommunika-

 tionsudgifter
Udgift ................................................... 99,4 93,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 99,4 93,7 - - - - -

15. Rådgivende enheder
Udgift ................................................... 123,6 118,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 76,6 71,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 47,0 47,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 38,3
I alt .................................................................................................................................. 38,3

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

såsom udgifter til rekrutteringsfirma, annonceudgifter, psykologscreening af kandidater, der skal
til risikable steder, advokat- og revisorudgifter vedrørende funktionær-, skatte- og persondataret-
lige spørgsmål, vejledning til udenlandske rådgivere om skat, administration af selvforsikrings-
ordning og udbetalte forsikringsbeløb, gruppelivsforsikring og sundhedsrådgivning.

Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed i
forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placeret
hos partnere i modtagerlandet med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejdspartnerne i ud-
viklingslandene. Udenrigsministeriet bistås af et eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af råd-
givere.
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Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale
juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter afholdes
over de enkelte indsatser.

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

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Udgifterne til formålet blev fra 2022 og frem ind-

budgetteret på § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Der er tale om en teknisk omlægning og midlerne
vil fortsat blive anvendt til forvaltning, styring og kontrol af udviklingsbistanden.

15. Rådgivende enheder
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Udgifterne til formålet blev fra 2022 og frem ind-

budgetteret på § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Der er tale om en teknisk omlægning og midlerne
vil fortsat blive anvendt til forvaltning, styring og kontrol af udviklingsbistanden.

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

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -15,6 -5,5 - - - - -
12. Erhvervsindsatser og samfunds-
 ansvar

Udgift ................................................... -14,9 -2,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -14,9 -2,2 - - - - -

15. Innovative Partnerskaber
Udgift ................................................... -0,6 -2,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

16. FN's Global Compact
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

17. Gennemførsel af aktiviteter i er-
 hvervshandlingsplanen

Udgift ................................................... - -1,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -1,3 - - - - -
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20. Danida Business Delegations
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,2
I alt .................................................................................................................................. 16,2

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

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Innovative Partnerskaber
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

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

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

20. Danida Business Delegations
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslånsgæld til Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud under § 06.32.07. Lånebistand regnskabsføres i takt med ud-
betalingerne
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 75,0 57,9 65,0 110,6 113,3
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
12. Afskrivning af lån

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

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

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

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

14. Gældslettelse til udviklingslan-
 dene

Udgift ................................................... - - 75,0 57,9 65,0 110,6 113,3
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 75,0 57,9 65,0 110,6 113,3

15. Afdrag på statslån til udviklings-
 lande

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6

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

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

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

port Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved re-
duktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt,
at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordi-
nationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld behandles i henhold til initiativet for
højtforgældede fattige lande (Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at
hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Somalias gæld blev i marts 2020 behandlet un-
der HIPC, og udgiften til eftergivelse forventes afholdt i 2023. Sudans gæld blev i juni 2021
behandlet under HIPC, men processen er sat på pause i Paris-klubben som følge af den politiske
udvikling i landet siden efteråret 2021. I opfølgning på Paris-klubbens aftale med Cuba i 2015
udestår eftergivelse af renter i takt med, at hovedstolen på eksportkreditter indfries over en 18-årig
periode 2016-2033. Der er i 2021 indgået en multilateral aftale med Cuba, der forventes at ud-
skyde den planlagte eftergivelse af renter i 2021-2024. Hertil kan komme eventuelle nye gælds-
lettelsesaftaler vedrørende eksportkreditter, der måtte blive indgået i regi af Paris-klubben.

Kontoen er en rammebevilling.
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15. Afdrag på statslån til udviklingslande
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 768,6 718,8 965,3 841,7 944,0 876,0 804,7
10. Styrkelse af indsatser i nærom-
 råder

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

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

20. Bilateral regionalbistand
Udgift ................................................... -0,7 -0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,7 -0,1 - - - - -

30. Projekter til støtte for demokrati
 og menneskerettigheder

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

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

35. OHCHR - FN's Højkommissær
 for Menneskerettigheder

Udgift ................................................... 70,0 60,0 60,0 55,0 60,0 60,0 60,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 70,0 60,0 60,0 55,0 60,0 60,0 60,0

40. DIGNITY - Dansk Institut mod
 Tortur

Udgift ................................................... 53,3 56,8 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 53,3 56,8 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0

50. Det Arabiske Initiativ
Udgift ................................................... 0,0 -8,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

60. Stabilisering og konfliktforebyg-
 gelse

Udgift ................................................... 61,3 62,4 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 61,3 62,4 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

70. Demokrati, menneskerettigheder
og god regeringsførelse
Udgift ................................................... 153,5 138,8 177,3 173,7 301,0 233,0 161,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 153,5 138,8 177,3 173,7 301,0 233,0 161,7



§ 06.32.08. 77

75. Internationale sundhedskriser
Udgift ................................................... - 1,0 170,0 30,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 1,0 170,0 30,0 - - -

80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Udgift ................................................... 396,1 371,6 400,0 425,0 425,0 425,0 425,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 396,1 371,6 400,0 425,0 425,0 425,0 425,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

85. Institut for Menneskerettigheder
 (IMR)

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 28,7
I alt .................................................................................................................................. 28,7

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

20. Bilateral regionalbistand
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

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

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

Det danske bidrag støtter OHCHR's gennemførelse af sit mandat og ydes med henblik på at
fremme Danmark som en markant global forsvarer for menneskerettigheder, demokrati og lige-
stilling. Danmark støtter OHCHR's særlige fokus på menneskerettighedsudfordringer relateret til
kvinder og unge, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, civilsamfundet, samt
nye teknologier. Bevillingen fremmer generelt en menneskerettighedsbaseret tilgang til gennem-
førelsen af samtlige verdensmål med overvejende fokus på verdensmål 16 (Fred, retfærdighed
og stærke institutioner) samt elementer under verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), ver-
densmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og verdensmål 10 (Mindre ulighed).

Det årlige danske bidrag til OHCHR udgør i alt 60,0 mio. kr. hvoraf 55,0 mio. kr. er afsat
under nærværende konto og 5,0 mio. kr. er afsat under § 06.32.08.60. Stabilisering og konflikt-
forebyggelse med fokus på menneskerettighederne i FN's fredsmissioner og ift. den bredere
konfliktforebyggelsesdagsorden.
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Der afsættes 27,0 mio. kr. som kernebidrag til OHCHR's programmer og aktiviteter. For at
styrke menneskerettighederne på landeniveau allokeres 28,0 mio. kr. til indsatser i udviklings-
lande gennem et øremærket bidrag til FN's frivillige fond for teknisk samarbejde inden for men-
neskerettigheder. Med bekæmpelse af tortur som en hovedprioritet i Danmarks menneskerettig-
hedsindsatser allokeres desuden 5,0 mio. kr. til FN's frivillige fond for torturofre. Fonden støtter
organisationer, som arbejder med rehabilitering af ofre for tortur og deres familier. Begge fonde
administreres af OHCHR og modtager kun midler, der direkte øremærkes til formålet. Danmark
var i 2020 den 7. største frivillige bidragsyder til OHCHR.

Udgiften blev til og med 2018 afholdt over § 06.32.08.70. Demokrati, menneskerettigheder
og god regeringsførelse.

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

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

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

Arbejdet er organiseret inden for tre temaer: i) rehabilitering, ii) forebyggelse af tortur i
fængsler og iii) forebyggelse af tortur og organiseret vold i større byområder. Der lægges stor
vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktiviteterne i udviklings-
landene. Der planlægges i 2023 afgivet et tilsagn på 53,0 mio. kr. til DIGNITY.

50. Det Arabiske Initiativ
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til Det Arabiske Initiativ. Som led i om-

strukturering af Det Arabiske Initiativ blev kontoen nedlagt fra 2014 og udgifterne afholdes under
§ 06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse
På rammen afsættes midler til prioriterede indsatser inden for konfliktforebyggelse, stabili-

sering og fredsopbygning. Rammen bidrager bl.a. til opfyldelse af FN's verdensmål 16 (Fred,
retfærdighed og stærke institutioner). Der afsættes i 2023 30,0 mio. kr. til civile udsendelser via
Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) til prioriterede lande og regioner til blandt andet del-
tagelse i EU's civile missioner, hvor Danmark bidrager med samtænkte indsatser. Der afsættes
ligeledes 20,0 mio. kr. til indsatser inden for stabilisering og konfliktforebyggelse, hvoraf 5,0
mio. kr. afsættes til Sekretariatet for FN's Højkommisær for Menneskerettigheder (OHCHR).
Endvidere afsættes 15,0 mio. kr. til OSCE's særlige monitoreringsmission til Ukraine. Under
kontoen afholdtes til og med 2017 udgifter til migrationsindsatser. Fra 2018 afholdes disse ud-
gifter under § 06.32.10. Nærområde- og migrationsfond.

Kontoen er en rammebevilling.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

70. Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse
Over kontoen støttes konkrete landeindsatser samt regionale og globale tværgående indsatser,

der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring
af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder
også støtte til bl.a. forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskeret-
tigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk og medier. Bidrag
ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af et- eller flerårige aftaler med organisationer.

Der er fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for Indi-
genous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), den
danske ombudsmandsinstitution samt Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD). Herudover
forudses i 2023 bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Civilsamfundets råderum: Der afsættes 15,0 mio. kr. i 2023 til civilsamfundets råderum i
udviklingslandene, herunder i skrøbelige stater. Der vil bl.a. kunne ydes fornyet bidrag til 'Claim
Your Space' mekanismen, der forvaltes af Globalt Fokus, og som yder livsvigtig beskyttelse til
menneskerettighedsforkæmpere i akut fare og støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder
for at beskytte og fremme demokrati og menneskerettigheder. Derudover forventes et bidrag til
Ombudsmanden til rådgivning og etablering af ombudsmandsinstitutioner i udviklingslande.

Digitalt demokratiinitiativ: Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2023 til et nyt demokratiinitiativ, der
har til formål at fremme og beskytte den demokratiske samtale og det demokratiske råderum både
online og offline i udviklingslande. Der vil være særligt fokus på støtte til fremme af lokalt de-
mokrati og til unge og kvinders demokratiske deltagelse.

Skat og udvikling: Der afsættes 30,0 mio. kr. i 2023 som del af et nyt planlagt program, der
skal samtænke indsatserne med midlerne afsat til internationale antikorruptionsindsatser. Indsat-
serne for skat og udvikling vil bidrage til at styrke udviklingslandenes skattesystemer og nationale
ressourcemobilisering samt bekæmpe skattely og ulighed med særligt fokus på nærområder og
skrøbelige stater. Indsatserne indgår i Danmarks deltagelse i Addis Tax Initiative (ATI). ATI er
et internationalt partnerskab, der skal gøre udviklingslandene bedre i stand til at øge national
ressourcemobilisering med henblik på at finansiere udvikling.

Internationale antikorruptionsindsatser: Der afsættes 25,0 mio. kr. i 2023 til antikorrup-
tionsindsatser som del af et nyt program, der planlægges igangsat i 2023. Indsatserne samtænkes
med indsatserne for skat og udvikling, og vil bl.a. fokusere på at styrke internationale normer og
standarder samt bidrage til civilsamfundsindsatser, der styrker kontrollen med magten i udvik-
lingslandene.

Multilaterale initiativer til bekæmpelse af tortur: Kampen mod tortur har i årtier været en
dansk mærkesag, og internationalt opfattes Danmark som den førende nation i arbejdet med at
komme tortur til livs. I kampen mod tortur er multilaterale indsatser en vigtig hjørnesten. Der
afsættes derfor 10,0 mio. kr. årligt til multilaterale initiativer, der har til formål at forebygge og
bekæmpe tortur gennem bl.a. implementering af FN's torturkonvention, kapacitetsopbygning i
retsvæsenet og assistance til torturofre.

Andet: Derudover støttes andre mindre indsatser, der ligger inden for underkontoens formål.
I 2023 er afsat 11,0 mio. kr. til sådanne mindre indsatser.

Under kontoen blev til og med 2022 finansieret indsatser relateret til religions- og trosfrihed.
Indsatserne er fra og med 2023 budgetteret under § 06.33.01.12. Puljeordninger og netværk.
Kontoen er en rammebevilling.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Freds- og Stabiliseringsberedskabet ............................................................ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Stabilisering og konfliktforebyggelse.......................................................... 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
OSCE monitoreringsmission Ukraine ......................................................... 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

I alt............................................................................................................... 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

75. Internationale sundhedskriser
Under kontoen afholdes bidrag til at håndtere konkrete følgevirkninger af internationale

sundhedskriser i udviklingslandene. Der afsættes i alt 30,0 mio. kr. i 2023, der planlægges an-
vendt til følgende indsatser over kontoen:

Anmodninger om hjælp fra andre lande under internationale sundhedskriser: Der afsættes i
alt 5,0 mio. kr. i 2023 til at imødekomme anmodninger om hjælp fra udviklingslande under in-
ternationale sundhedskriser. Danmark modtager løbende anmodninger om bistand, bilateralt eller
via EU og NATO's civilbeskyttelsesmekanismer samt gennem FN. En tværministeriel taskforce
med Udenrigsministeriet som formand har til opgave at håndtere internationale anmodninger om
bl.a. værnemidler, sundhedsfagligt udstyr, lægemidler, herunder vacciner og sundhedspersonale.
Midlerne anvendes til at dække udgifter i forbindelse med imødekommelse af anmodningerne.

COVID-19-responspulje: Der afsættes i alt 25,0 mio. kr. til indsatser, der arbejder for at af-
bøde konkrete følgevirkninger af COVID-19-krisen med fokus på bl.a. sundhed, social og øko-
nomisk udvikling og menneskerettigheder i udviklingslande.

80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Over Freds- og Stabiliseringsfonden støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der under-

støtter fred og stabilisering i en række af verdens brændpunkter, herunder gennem konfliktfore-
byggelse, genopbygning og kapacitetsopbygning. Kontoen bidrager til opfyldelse af FN's ver-
densmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Der er især fokus på Mellemøsten og
Nordafrika, Afrikas Horn, Sahelregionen, Guineabugten, FN-indsatser, Afghanistan og dets na-
bolande, de østlige naboskabslande mv. Endvidere støttes tematiske prioriteter såsom bekæmpelse
og forebyggelse af voldelig ekstremisme, sikkerheds- og retssektorindsatser, kvinder, fred og
sikkerhed, konfliktforebyggelse, direkte stabiliserende indsatser og maritim sikkerhed. Indsatserne
tilpasses løbende på baggrund af udviklingen i de pågældende regioner og lande. Bidrag afholdt
over nærværende konto rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

Der afsættes i alt 425,0 mio. kr. over kontoen i 2023. Følgende indsatser over kontoen:
Syrien/Irak/regionalt: I 2023 forventes afgivet tilsagn for 135,0 mio. kr. under det flerårige,

regionale freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak (2022-2025). I Syrien omfatter pro-
grammet bl.a. freds- og stabiliseringsindsatser, herunder med særligt fokus på det nordøstlige
Syrien, støtte til civilsamfundet samt fremme af den politiske forhandlingsproces og fredsopbyg-
ning. I Irak forventes programmet bl.a. at fokusere på fred- og stabilisering, kapacitetsopbygning
af det irakiske retsvæsen og indsamling af data med henblik på retsforfølgelse af tidligere ISIL-
krigere, samt bidrag til sikkerhedssektorreformer og minerydning.

Afrikas Horn: I 2023 planlægges afgivet tilsagn på 62,5 mio. kr. under en ny fase af det
flerårige, regionale freds- og stabiliseringsprogram for perioden 2023-2026, der blev formuleret
i 2022. Den nye fase vil have et regionalt fokus på freds- og stabiliseringsindsatser i bred forstand,
herunder kapacitetsopbygning i regionen og sammenhængen mellem klima og sikkerhed. Pro-

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) ..................... - - 50,0 - -
International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) ............. 27,0 - - 27,0 -
Ombudsmanden ............................................................................................ 2,7 2,7 - - 2,7
Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD)........................................ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Civilsamfundets Råderum............................................................................ 14,0 15,0 31,0 10,0 39,0
Digitalt demokratiinitiativ............................................................................ - 50,0 50,0 50,0 50,0
Skat og udvikling......................................................................................... 30,0 30,0 74,0 70,0 -
Internationale antikorruptionsindsatser........................................................ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Multilaterale initiativer til bekæmpelse af tortur........................................ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indsatser vedr. religions- og trosfrihed ....................................................... 5,0 - - - -
Andet ............................................................................................................ 33,6 11,0 31,0 11,0 5,0

I alt............................................................................................................... 177,3 173,7 301,0 233,0 161,7
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grammet vil ligeledes omfatte støtte til stabiliserings- og sikkerhedsaktører i Somalia samt hånd-
tering af voldelig ekstremisme. Indsatserne vil dertil også være målrettet bekæmpelse af grænse-
overskridende organiseret kriminalitet herunder bl.a. fortsat bekæmpelse af maritim kriminalitet.
Freds- og stabiliseringsprogrammet skal ses som en sammentænkt del af den samlede danske
indsats i regionen, især i Somalia, Kenya og Etiopien.

Sahel: I 2023 planlægges afgivet tilsagn på 50,0 mio. kr. under en ny fase af det flerårige,
regionale freds- og stabiliseringsprogram for perioden 2023-2026. Programmet forventes at fort-
sætte en række af indsatserne fra den tidligere fase og at have et regionalt fokus på fred, sikkerhed
og stabilisering, herunder konfliktforebyggelse og mediering.

Afghanistan og Pakistan: I 2023 vil der i forbindelse med udarbejdelse af en strategisk ramme
blive truffet beslutning om det fremtidige niveau for freds- og stabiliseringsindsatser og anven-
delsen i Afghanistan og Pakistan.

De østlige naboskabslande: I 2023 forventes der afgivet tilsagn for 40,0 mio. kr. under det
flerårige freds- og stabiliseringsprogram for de østlige naboskabslande (2022-2025). Programmet
har fokus på at skabe fred og stabilisering i de regeringskontrollerede områder i det østlige
Ukraine og at styrke dialogen med de lokale myndigheder og dermed bidrage til at genopbygge
social samhørighed og forbedre sikkerheden. Programmet skal ses som en integreret del af den
samlede danske indsats i Ukraine, Georgien og Moldova.

Guineabugten (maritim sikkerhed): I 2023 forventes der afgivet tilsagn på 24,6 mio. kr. under
det regionale freds- og stabiliseringsprogram for maritim sikkerhed i Guineabugten (2022-2026).
Programmet er en sammentænkt del af den samlede danske maritime indsats i Guineabugten.
Programmet viderefører flere indsatser fra den tidligere fase (2019-2021) og styrker samtidig
støtten til maritim governance, maritime strategier og lovgivning, træning og regional dialog samt
farvandsovervågning og håndhævelse. Endvidere ydes støtte til forundersøgelse af muligheden
for fængselsrenovering i regionen.

FN's Fredsopbygningsfond: I 2023 forventes afgivet tilsagn på 93,0 mio. kr. som en del af
en samlet treårig støtte på 150,0 mio. kr. til organisationen (2021-2023). Fonden støtter aktiviteter
og organisationer, der understøtter varig fred i lande påvirket af konflikt.

Kriserespons- og forebyggelsesreserve: Der er desuden afsat 3,4 mio. kr. til kriserespons- og
forebyggelsesreserve, hvilket muliggør fleksibel og hurtig handling i krisesituationer, der måtte
understøtte Freds- og Stabiliseringsfondens prioriteter.

FN's Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA) samt FN's Kontor for Gene-
ralsekretærens Særlige Repræsentant for seksuel vold i konflikt (OSRSG-SVC). Der afsættes i 2023
15,0 mio. kr. til at støtte DPPA samt OSRSG-SVC. DPPA er primusmotoren for FN's arbejde
med konfliktforebyggelse, mægling og fredsopbygning. Støtten til OSRSG-SVC vil bl.a. bidrage
til forskning, kompetenceopbygning, fortalervirksomhed og ligesindede partnerskaber, der kan
styrke dagsordenen om seksuel vold i konflikt. 

Tværgående studier, evaluering og læring: I 2023 afsættes 1,5 mio. kr. til at styrke læring
og udvikling på tværs af freds- og stabiliseringsprogrammerne.

Ud over midler finansieret over udviklingsbistanden indgår midler fra § 06.11.15.40. Freds-
og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand). Herudover bidrager Forsvarsministeriet i 2023
i rammen af forsvarsforliget med 155,5 mio. kr. fra § 12 til Freds- og Stabiliseringsfonden. Med
henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen forventes en fortsættelse af den
tværministerielle samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet,
Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

85. Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Der ydes bidrag til Institut for Menneskerettigheder (IMR) med henblik på at gennemføre

instituttets internationale arbejde i overensstemmelse med de danske udviklingspolitiske målsæt-
ninger. Støtten til IMR bidrager til at opfylde FN's verdensmål - særligt verdensmål 16 (Fred,
retfærdighed og stærke institutioner).

Med udgangspunkt i instituttets status som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitu-
tion, har IMR's internationale arbejde til formål at bidrage til udviklingen af effektive nationale
og internationale menneskerettighedssystemer i udviklingslandene, der beskytter og fremmer
menneskerettigheder.

Bidraget bliver især anvendt til at realisere fire strategiske fokusområder: i) samarbejde med
nationale statslige institutioner i udviklingslandene med et menneskerettighedsmandat for at op-
bygge kapacitet og ekspertise til at fremme forbedringer af og respekten for menneskerettighe-
derne, ii) støtte til at gennemførelsen af FN's verdensmål bygger på menneskerettigheder som
stipuleret i internationale konventioner samt nationale love og bekendtgørelser, iii) støtte til at
private virksomheder følger menneskeretslige normer og standarder gennem rettidig omhu og iv)
maksimere resultater via strategiske partnerskaber, international alliancedannelse, lokal tilstede-
værelse samt dokumentation af resultater. Krydsfeltet mellem rettigheder og digital teknologi
herunder adgang til information, ytringsfrihed og god digital forvaltning i det offentlige indgår
som et tværgående hensyn.

Der planlægges i 2023 afgivet tilsagn på 40,0 mio. kr. til IMR.

06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) 2022-2027 med fokus på Mellemøsten og

Nordafrika (MENA) er en integreret del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet med
programmet er at støtte jobskabelse og menneskerettigheder med et tværgående fokus på unge
for derigennem bl.a. at adressere nogle af de underliggende årsager til irregulær migration. De
fire fokuslande for DAPP er Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten. Særligt FN's verdensmål 5
(Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), verdensmål
16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling) er
vigtige elementer i DAPP. DAPP udmøntes primært gennem strategiske partnerskabsaftaler mel-
lem danske organisationer og lokale organisationer i MENA-landene.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Syrien/Irak/regionalt ..................................................................................... 130,0 135,0 150,0 135,0 130,0
Afrikas Horn ................................................................................................ - 62,5 62,5 60,0 20,0
Sahel ............................................................................................................. 50,0 50,0 50,0 70,0 30,0
De østlige naboskabslande........................................................................... 20,0 40,0 50,0 50,0 50,0
Guineabugten (maritim sikkerhed).............................................................. 18,0 24,6 20,0 12,0 10,0
FN's Fredsopbygningsfond .......................................................................... 50,0 93,0 50,0 50,0 50,0
Kriserespons- og forebyggelsesreserve ....................................................... 2,0 3,4 5,5 16,0 73,0
FN (DPPA + ORSRG SVC) ....................................................................... 50,0 15,0 15,0 - -
Tværgående studier, evaluering og læring.................................................. - 1,5 2,0 2,0 2,0
Afghanistan og Pakistan .............................................................................. 80,0 - 20,0 30,0 60,0

I alt............................................................................................................... 400,0 425,0 425,0 425,0 425,0
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 197,5 196,8 200,0 200,0 250,0 225,0 200,0
10. Dansk-arabiske partnerskabsafta-
 ler

Udgift ................................................... 163,0 163,0 155,0 155,0 232,0 207,0 176,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 163,0 163,0 155,0 155,0 232,0 207,0 176,0

20. Øvrige indsatser
Udgift ................................................... 34,5 33,8 45,0 45,0 18,0 18,0 24,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 34,5 33,8 45,0 45,0 18,0 18,0 24,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,0
I alt .................................................................................................................................. 7,0

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler
For programperioden 2022-2027 er der indgået femårige partnerskabsaftaler med en række

strategiske partnere under to særskilte programmer for hhv. jobskabelse og menneskerettigheder.
Der planlægges årligt tilsagn på 155,0 mio. kr. i programperioden. Indsatser under jobskabelse
med PlanBørnefonden som konsortieleder vil primært fokusere på nye jobs i små og mellemstore
virksomheder samt støtte til entreprenørskaber. Indsatser under menneskerettigheder med DIG-
NITY som konsortieleder vil omfatte støtte til både civilsamfundsorganisationer og statslige in-
stanser indenfor bl.a. ligestilling, forebyggelse af vold og tortur, ytringsfrihed og frie medier samt
minoriteters rettigheder.

20. Øvrige indsatser
Der afsættes i 2023 en ramme på 45,0 mio. kr. til øvrige indsatser under Dansk-Arabisk

Partnerskabsprogram (DAPP), der understøtter DAPP's målsætninger, men ikke er omfattet af
partnerskabsaftalerne. Det omfatter bl.a. støtte til monitorering, læring og kommunikation. Des-
uden omfatter rammen støtte til Dansk-Egyptisk Dialog Initiativ (DEDI) i Kairo og sekundering
af en dansk ekspert til EU.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.10. Nærområde- og migrationsfond (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i regeringens ambition om at øge den danske udviklingsbistand fokuseret på nær-

områder, migration og skrøbelige stater med 3,5 mia. kr. frem mod 2025 blev der i 2022 etableret
en nærområde- og migrationsfond, som bliver administreret inden for eksisterende strukturer.
Fonden har til formål at samle en række af de indsatser, der forebygger skrøbelighed, herunder i
nærområder til konflikter, og adressere de underliggende årsager til fordrivelse og irregulær mi-
gration. Dermed understøtter indsatserne ambitionen om et retfærdigt og humant asylsystem.
Etableringen af en fælles fond skal gøre det muligt fleksibelt at igangsætte både langsigtede
indsatser i prioriterede lande og gennem prioriterede partnere og samtidig at agere på opståede
muligheder i løbet af året. Fondens indsatser skal ses i sammenhæng med for eksempel de bila-
terale landeprogrammer, de humanitære indsatser og en række af de multilaterale indsatser. I 2023
afsættes i alt 355,0 mio. kr. til fonden.
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Under hovedkontoen afholdes bidrag til forebyggelse af irregulær migration bl.a. gennem
styrkelse af indsatser inden for forbedring af lokale levevilkår og kapacitetsopbygning og fremme
af et nyt retfærdigt og humant asylsystem samt fremtidens flygtningerespons. Bidragene udmøntes
gennem indsatser i samarbejde med bl.a. EU, FN og lokale aktører. En række af indsatserne under
nærområde- og migrationsfonden blev tidligere finansieret under § 06.36.06.24. Øvrige multila-
terale bidrag, § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse samt § 06.32.01.23. Øvrige
indsatser i Afrika.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 298,7 313,5 640,0 355,0 600,0 750,0 750,0
12. EU's Tyrkietfacilitet

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

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

13. Retfærdigt og humant asylsy-
stem, inkl. udsendelse
Udgift ................................................... 198,7 258,5 300,0 200,0 300,0 300,0 300,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 198,7 258,5 300,0 200,0 300,0 300,0 300,0

14. International Organisation for
 Migration (IOM)

Udgift ................................................... 50,0 50,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,0 50,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0

15. Fremme af fælleseuropæiske mi-
 grationsindsatser

Udgift ................................................... 50,0 5,0 15,0 30,0 50,0 50,0 50,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,0 5,0 15,0 30,0 50,0 50,0 50,0

16. Fremtidens flygtningerespons
Udgift ................................................... - - 200,0 50,0 100,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 200,0 50,0 100,0 100,0 100,0

17. Øvrige nærområde og migra-
 tionsindsatser

Udgift ................................................... - - 75,0 - 50,0 200,0 200,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 75,0 - 50,0 200,0 200,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5
I alt .................................................................................................................................. 2,5
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12. EU's Tyrkietfacilitet
EU Faciliteten for Flygtninge i Tyrkiet blev etableret i 2016. Det overordnede formål med

faciliteten er at støtte håndtering af det store antal asylansøgere og flygtninge fra Syrien, der
opholder sig i Tyrkiet. Midlerne anvendtes til nærområdeindsatser målrettet flygtninges umid-
delbare behov og til de tyrkiske myndigheders og værtssamfunds håndtering heraf. EU-Kom-
missionen vil være ansvarlig for at forvalte bidraget til faciliteten i overensstemmelse med gæl-
dende regler og procedurer.

13. Retfærdigt og humant asylsystem, inkl. udsendelse
Der afsættes 200,0 mio. kr. til indsatser af relevans for udsendelse til udviklingslande, hvortil

Danmark har personer i udsendelsesposition, og til indsatser der kan bane vejen for et retfærdigt
og humant asylsystem. Heraf vil 73,0 mio. kr. være til aktiviteter, der er direkte møntet på for-
bedring af oprindelseslandets mulighed for håndtering af migrationsudfordringer og tilbagetagelse
af egne statsborgere, herunder også gennem tildelingen af modtagelses- og reintegrationsstøtte til
frivilligt hjemvendte, hvilket kan ske i samarbejde med udlændingemyndighederne. Aktiviteter
vil kunne støttes under forudsætning om fremdrift i samarbejdet med landene om tilbagetagelse.
Dertil afsættes 127,0 mio. kr. til indsatser vedr. teknisk bistand og kapacitetsopbygning til imø-
degåelse af irregulær migration, styrket grænse- og migrationsforvaltning, opbygning af asylsy-
stemer mv. i nærområderne, langs migrationsruterne og i relevante tredjelande, der kan under-
støtte et retfærdigt og humant asylsystem. Alle aktiviteter har til hovedformål at fremme de på-
gældende landes sociale og økonomiske udvikling i bred forstand, jf. OECD/DAC's retningslinjer
for opgørelse af udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

14. International Organisation for Migration (IOM)
International Organisation for Migration (IOM), der er den førende mellemstatslige organi-

sation på migrationsområdet, har til opgave at sikre velordnet migration globalt, at fremme in-
ternationalt samarbejde på migrationsområdet og at yde humanitær bistand til migranter i nød.
IOM opnåede i september 2016 status som et FN-relateret agentur, hvilket kun yderligere styrkede
det tætte samarbejde mellem IOM og resten af FN-systemet på migrationsområdet.

IOM er en hovedaktør på området for menneskelig mobilitet, herunder beskyttelse af mi-
granter og internt fordrevne personer såvel i migrationssammenhæng som i forhold til genbo-
sættelse, frivillig tilbagevenden og reintegration samt assistance i forhold til praktiske løsninger
på migrationsudfordringerne, herunder ved indsatser til kapacitetsopbygning af landes nationale
migrationsstyringssystemer. IOM spiller ligeledes en afgørende rolle i forhold til håndtering af
blandede migrationsstrømme fra en række afrikanske lande mod Europa. IOM fremmer desuden
indsatser på tværs af humanitære, udviklings- og fredsaktører med henblik på at fremme langva-
rige løsninger på migrationsområdet. Dermed bidrager IOM til opfyldelsen af FN's verdensmål
10 (Mindre ulighed). IOM har kontorer i over 100 lande, og indsatsen er hovedsageligt finansieret
via støtte til konkrete projekter. IOM har et stærkt ønske om fremover at opnå en større grad af
ikke-øremærket finansiering, hvilket vil øge organisationens mulighed for at arbejde mere lang-
sigtet samt styrke fleksibilitet og evne til hurtigt at reagere på nye migrationsudfordringer. Der
planlægges i 2023 afsat 50,0 mio. kr. i kernebidrag til IOM. Derudover afsættes 25,0 mio. kr. til
forebyggelse af irregulær migration og migrationshåndtering især i Afrika.

15. Fremme af fælleseuropæiske migrationsindsatser
Med henblik på at fremme danske prioriteter i forhold til at adressere irregulær migration

afsættes 30,0 mio. kr. til fremme af multilaterale og regionale migrationsindsatser, herunder i FN
og EU. Danske bidrag vil bl.a. kunne understøtte og bidrage til at fremme sammenhængende
multilaterale migrationsindsatser og forme EU's strategiske migrationspartnerskaber med tredje-
lande, herunder bidrag til andre EU-landes migrationsindsatser, f.eks. gennem relevante trust
fonde og Team Europe Initiativer. Hermed vil migration blive fremmet som en central fælles
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international og europæisk udviklingsprioritet, samtidig med at ambitionen om et retfærdigt og
humant asylsystem understøttes.

16. Fremtidens flygtningerespons
Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2023 til en fortsættelse af pilotindsatsen for fremtidens flygtnin-

gerespons i Kenya, der forventes igangsat i 2022. Med henblik på at øge flygtninge og fordrevnes
adgang til selvforsørgelse og offentlige serviceydelser, herunder uddannelse og sundhed, og at
støtte lokalsamfund i håndteringen af flygtningetilstedeværelsen vil indsatsen omfatte udvikling
af inklusive og bæredygtige løsninger i Kenya, som er vært for ca. 500.000 flygtninge. Det vil
ske i et tæt samarbejde med stedlige myndigheder, andre donorer, FN- og civilsamfundsorgani-
sationer. Der vil være et stærkt fokus på sårbare gruppers særlige behov, potentialer og rettighe-
der, ikke mindst blandt piger og kvinder, og på øget modstandskraft mod klimaforandringer.
Indsatsen understøtter ambitionen om at fremme et retfærdigt og humant asylsystem.

17. Øvrige nærområde og migrationsindsatser
Andre indsatser i udvalgte lande: Der kan over kontoen ydes støtte til andre projekter og

programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde med fokus på
at fremme et retfærdigt og humant asylsystem samt at bekæmpe bagvedliggende årsager til irre-
gulær migration og fordrivelse. I 2022 blev der afsat 25,0 mio. kr. til andre indsatser i udvalgte
lande.

06.32.11. Ukraine, EU's øvrige naboskabslande og Den Ny Demokratifond (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)

Med Ruslands invasion af Ukraine er EU's østlige naboskabslande blevet frontlinjen i kampen
mod Ruslands aggression og ekspansive ambitioner. Ruslands invasion af Ukraine har sendt
millioner på flugt og efterladt voldsomme ødelæggelser i Ukraine, hvorfor der i 2023 prioriteres
en ekstraordinær indsats under udviklingsbistanden til genopbygningsarbejde mv. for at afhjælpe
situationen. Det kommende genopbygningsarbejde skal bidrage til at bringe Ukraine på fode og
samtidigt fremme afgørende reformer i landet. Danmark har klare interesser på spil i at konsoli-
dere den demokratiske udvikling i Ukraine og det øvrige østlige nærområde. Der er derfor sam-
men med genopretningen behov for en målrettet og omfattende indsats for at stå vagt om de de-
mokratiske institutioner, civilsamfund, retsstatsprincipperne, menneskerettighederne og pressefri-
heden. Det skal bidrage til at sikre landenes konsolidering i det europæiske værdifællesskab.

På tværs af konti afsættes samlet ca. 1,2 mia. kr. til indsatser relateret til Ukraine, øvrige
østlige naboskabslande samt til krigens afledte globale konsekvenser. Heraf afsættes en ramme
på ca. 750,0 mio. kr. direkte til Ukraine med støtte til bl.a. humanitære indsatser, genopbygning
sammen med bl.a. dansk erhvervsliv, finansiel mobilisering samt styrkelse af demokrati og god
regeringsførelse med fokus på Københavnerkriterierne. Under nærværende konto, § 06.32.11.
Ukraine, EU's øvrige naboskabslande og Den Ny Demokratifond, forventes i 2023 afsat i alt ca.
520,0 mio. kr. til Ukraine samt yderligere 110,0 mio. kr. til de øvrige østlige naboskabslande.
Hertil forventes desuden støtte til EU's østlige naboskabslande fra bl.a. den humanitære ramme,
freds- og stabiliseringsfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Danmark har gennem Naboskabsprogrammet i en årrække støttet Ukraine og Georgien -
suppleret af en tværregional indsats gennem Den Ny Demokratifond, hvorigennem der ydes støtte
til Moldova og Belarus. I lyset af Ruslands invasion af Ukraine blev Naboskabsprogrammet i
2022 justeret med henblik på at styrke naboskabslandenes modstandsdygtighed i forhold til den
russiske ekspansion og indblanding. Indsatserne på området 'demokrati og menneskerettigheder'
støtter modstandskraft og videreførelse af stærke nationale institutioner, dækkende både myn-
digheder, civilsamfund og frie medier. På energiområdet arbejdes der på at understøtte energi-
uafhængighed og en fremtidig grøn omstilling.
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Målsætningerne i den strategiske ramme for Danmarks partnerskab i 2022-2026 med EU's
seks østlige naboskabslande (Ukraine, Georgien, Belarus, Moldova, Armenien og Aserbajdsjan)
er stadig gældende. Den strategiske ramme har fokus på i) at fremme landenes forankring i det
europæiske værdifællesskab samt styrke deres stabilitet, fremgang og modstandsdygtighed samt
bidrage til FN's verdensmål og ii) at fremme muligheder for fremtidige samarbejder mellem
Danmark og naboskabslandene, der rækker ud over de enkelte projektaktiviteter. I løbet af 2023
forventes den strategiske ramme justeret med henblik på i endnu højere grad at sikre landenes
evne til modstå den russiske ekspansion og indblanding samtidig med fundamentet for en frem-
tidig retfærdig og grøn udvikling etableres.

Danmark vil bidrage til genopbygningen af Ukraine, når krigshandlingerne tillader det. Det
kan eksempelvis ske gennem finansiering af internationale programmer og gennem bilaterale
indsatser, hvor Danmark har særlig ekspertise og knowhow. Parallelt hermed vil Danmark søge
at mobilisere investeringer fra private fonde og understøtte danske virksomheders involvering,
eksempelvis gennem IFU.

Rammen og programindsatserne tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere indsatser i re-
gionen, regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, den udviklingspolitiske strategi,
Fælles om Verden, samt FN's verdensmål. Særligt verdensmål 7 (Bæredygtig energi), verdensmål
8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke insti-
tutioner) har været pejlemærker for den strategiske ramme og programmerne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 196,1 94,3 160,0 630,0 630,0 630,0 160,0
10. Programindsatser. Naboskabs-

programmet, Ukraine, Georgien,
Moldova, Belarus og Den Ny

 Demokratifond
Udgift ................................................... 177,1 77,8 140,0 175,0 175,0 175,0 140,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 177,1 77,8 140,0 175,0 175,0 175,0 140,0
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - - - - -

20. Øvrige indsatser
Udgift ................................................... 19,0 16,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 19,0 16,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.12 Tilsagn inkluderer tilbageførsler af tilsagn fra de nedlagte konti §
06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabi-
litetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.20. Demokratifonden,
§ 06.11.19.25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder
Østersøregionen, § 06.11.19.30. Naboskabsindsatser i lande, der er
omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand
og § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af
OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.

BV 2.10.5 Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i for-
hold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekunde-
ring af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer og
centrale offentlige institutioner.
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30. IBRD (tekstanm. 17)
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

40. Genopbygning i Ukraine
 Udgift ................................................... - - - 435,0 435,0 435,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - - 435,0 435,0 435,0 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 48,3
I alt .................................................................................................................................. 48,3

10. Programindsatser. Naboskabsprogrammet, Ukraine, Georgien, Moldova, Belarus og Den
Ny Demokratifond

Der afsættes i alt 175,0 mio. kr. til programindsatser under Naboskabsprogrammet i Ukraine
og Georgien samt fortsættelse af Den Ny Demokratifond og en fleksibel regional indsats målrettet
civilsamfundspartnere og mellemfolkeligt samarbejde i særligt Moldova og Belarus. Tematisk
retter programmet sig mod to danske prioriteter: i) Demokratisering og menneskerettigheder og
ii) bæredygtig vækst, social dialog og grøn omstilling.

Ukraine: Der planlægges i 2023 et tilsagn på 65,0 mio. kr. Indsatsen blev i 2022 justeret i
lyset af de nye behov og udfordringer efter den russiske invasion. De danske hovedprioriteter
fortsættes i 2023 med støtte til myndigheder og civilsamfund med henblik på at styrke mod-
standskraften til at fortsætte kampen mod russisk aggression og sikre demokratisk og grøn gen-
opbygning. Samarbejdet på energiområdet fortsættes og videreudbygges med henblik på at un-
derstøtte arbejdet med genopbygning og reetablering af energiforsyning og -net. Fokus vil des-
uden være på at mobilisere unge og sikre deres aktive inddragelse i genopbygningen, herunder
videreførelsen af Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus i Kyiv, der administreres af et konsortium
bestående af Dansk Kulturinstitut og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Georgien: Der planlægges i 2023 et tilsagn på 34,0 mio. kr. med særligt fokus på mod-
standskraft. Hertil forventes 6,0 mio. kr. til indsatser i Georgien fra § 06.32.11.20. Øvrige ind-
satser, således der samlet er afsat 40 mio. kr. til indsatser i landet. Georgiens geopolitiske ud-
fordringer er drastisk forværret med Ruslands invasion af Ukraine og en massiv informationskrig.
Der er derfor behov for at støtte landets modstandskraft. Der forventes et fokus på styrkelse af
landets demokratiske institutioner, inkl. civilsamfund og frie medier samt yderligere støtte til grøn
omstilling og energiudvikling med henblik på at sikre Georgiens energiuafhængighed.

Den Ny Demokratifond og EU's øvrige østlige naboskabslande: Der planlægges i 2023 et til-
sagn på 70,0 mio. kr. til EU's øvrige østlige naboskabslande og til at fortsætte støtten gennem
Den Ny Demokratifond med henblik på at fremme regionale civilsamfundsnetværk og mellem-
folkeligt samarbejde inden for områderne ligestilling, medier, kultur, unge, klima og arbejds-
marked. Ca. 10 mio. kr. af Den Ny Demokratifond forventes at gå til indsatser i Ukraine. Den
Ny Demokratifond administreres af et konsortium bestående af Dansk Kulturinstitut, International
Media Support, DUF, 3F Faglig Fælles Forbund og Dansk Industri. Der planlægges desuden
mindre indsatser i Moldova og Belarus.

Teknisk bistand og monitorering. Der afsættes i 2023 6,0 mio. kr. til teknisk bistand, følge-
forskning, monitorering samt kommunikationsinitiativer.

Programindsatserne vil i særlig grad understøtte FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem
kønnene), verdensmål 7 (Bæredygtig energi), verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk
vækst), verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), verdensmål 13 (Klimaindsats), ver-
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densmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt verdensmål 17 (Partnerskab for
handling).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

20. Øvrige indsatser
Ud over de større programindsatser og genopbygningsindsatsen i Ukraine vil det fortsat have

dansk prioritet at sekundere danskere til internationale organisationer i relation til Ukraine og
regionen. Sekundering vil følge de overordnede geografiske, tematiske og/eller politiske priori-
teter. Andre mindre tværgående og fleksible programindsatser kan i begrænset omfang støttes i
EU's østlige naboskabslande. Det forventes at ca. 10 mio. kr. i 2023 går til indsatser i Ukraine.

Kontoen er en rammebevilling.

30. Finansiel støtte til Ukraine via IBRD (tekstanm. 17)
Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD) under Verdensbanken har

på baggrund af den økonomiske situation i Ukraine oprettet Public Expenditures for Administra-
tive Capacity Endurance (PEACE) som en ny akut lånefacilitet til Ukraine. Donorlande kan bi-
drage til faciliteten med lån, garantier og gavebistand. PEACE vil fokusere på at holde kerne-
funktioner i den ikke-militære offentlige sektor i Ukraine kørende, herunder bl.a. skolesystemet.
Samtidig stilles der ifm. PEACE supplerende krav til policy-reformer (f.eks. antikorruptions-
indsatser), der vil blive udarbejdet i samarbejde mellem Verdensbanken og den ukrainske regering
som supplement til det eksisterende policy-reformprogram, der blev vedtaget i december 2021.
PEACE bidrager til FN's verdensmål, herunder særligt til verdensmål 3 (Sundhed og trivsel),
verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutio-
ner).

40. Genopbygning i Ukraine
Under kontoen afsættes i 2023 et samlet bidrag til genopbygning i Ukraine på 435,0 mio.

kr. som vil blive udmøntet i takt med mulighederne for genopbygning i landet opstår. Ukraine
har i 2022 i samarbejde med EU og de store finansielle institutioner, herunder Den Europæiske
Udviklingsbank (ERBD), Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Verdensbanken (IBRD) m.fl.,
arbejdet på en plan for genopbygning. Danmark tager del i arbejdet. Der lægges vægt på en fa-
seinddelt tilgang, der omfatter både tidlig genopbygning og den mere omfattende genopbygning,
der følger efter kamphandlingernes afslutning.

Danmark lægger særligt vægt på, at genopbygningen er grøn, behovsdrevet og tilgodeser de
grupper, der er mest udsatte samt bidrager til fremtidig bæredygtighed. En sådan retfærdig og
grøn genopbygning vil skulle ske under de ukrainske myndighedernes lederskab og med folkelig
inddragelse. Danmark har særlige styrkepositioner inden for grøn omstilling, og vil i planlæg-
ningen af sin støtte involvere og trække på dansk ekspertise og knowhow. Det bliver desuden
helt afgørende at bekæmpe korruption. Danmark vil derfor lægge vægt på, at den fysiske gen-
opbygning går hånd i hånd med opbygningen af solide institutioner, der kan sikre transparens og
ansvarlig forvaltning. Danmark spiller gennem lederskabet af EU's antikorruptionsinitiativ en
central rolle og vil anvende indsigt fra initiativet til at sikre, at der såvel centralt som decentralt

Mio. kr. B
2022

F
2023

BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Demokrati og menneskerettigheder............................................................. 96,0 - - - -
Bæredygtig vækst, grøn omstilling og øget energiuafhængighed.............. 40,0 - - - -
Ukraine ......................................................................................................... - 65,0 65,0 65,0 65,0
Georgien ....................................................................................................... - 34,0 34,0 34,0 34,0
Den Ny Demokratifond og EU's øvrige østlige naboskabslande............... - 70,0 70,0 70,0 35,0
Teknisk bistand og monitorering................................................................. 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0

I alt............................................................................................................... 140,0 175,0 175,0 175,0 140,0
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arbejdes på et regelbaseret og transparent grundlag, hvor offentligheden i bredeste forstand ind-
drages og kan holde myndighederne og de enkelte aktører i genopbygningen ansvarlige.

Bidragene kan såvel omfatte specifikke indsatser i Mykolaiv, hvor Danmark har påtaget sig
et særligt ansvar for genopbygning, samt bidrag til generel genopbygning. Dette kan omfatte
indsatser gennem EU og de store finansielle institutioner (ERBD, EIB, Verdensbanken m.fl.) med
henblik på at fremme en koordineret international indsats. Samtidig vil Danmark på udvalgte
områder planlægge at gennemføre bilaterale indsatser, hvor muligt i samarbejde med udvalgte
multilaterale organisationer såvel som danske erhvervsorganisationer og store virksomheder.
Disse indsatser vil med afsæt i dansk knowhow og ekspertise være rettet mod danske prioriteter
som energiforsyning, vand og grøn omstilling; landbrug og miljø, byplanlægning og infrastruktur;
samt institutionsopbygning, der sikrer folkelig deltagelse og gennemsigtighed i genopbygnings-
processen, inklusiv den tidlige genopbygning.

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
Dette aktivitetsområde omfatter den del af det bilaterale udviklingssamarbejde, der ydes for-

trinsvis gennem danske civilsamfundsorganisationer.

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

Under denne konto afholdes udgifter til at styrke civilsamfundet i udviklingslandene. Det
overordnede mål er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsam-
fund gennem en bred vifte af støttemuligheder, der bidrager til at skabe varige forandringer i
udviklingslandene og styrker det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet. Det omfatter
indsatser for at forbedre rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fremme demokrati og
menneskerettigheder, og gennem en rettighedsbaseret tilgang bekæmpe ulighed og fattigdom,
forebygge konflikt, skrøbelighed, fordrivelse og irregulær migration og øge modstandsdygtighe-
den over for klimaforandringerne. Mange af indsatserne vil have fokus på at sikre en sammen-
hængende tilgang til humanitære indsatser og langsigtet udviklingsarbejde i skrøbelige situationer
og stater med særligt svage civilsamfund. Over kontoen ydes endvidere støtte til organisationernes
oplysningsaktiviteter i Danmark.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 960,4 999,3 1.002,5 1.068,5 1.068,5 1.068,5 1.068,5
10. Strategiske Partnerskaber

Udgift ................................................... 660,5 663,0 729,0 785,0 785,0 785,0 785,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 660,5 663,0 729,0 785,0 785,0 785,0 785,0

11. Strategiske Initiativer
Udgift ................................................... 10,0 21,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 10,0 21,9 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

12. Puljeordninger og netværk
Udgift ................................................... 290,0 314,4 258,5 268,5 268,5 268,5 268,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 290,0 314,4 258,5 268,5 268,5 268,5 268,5
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,4
I alt .................................................................................................................................. 2,4

10. Strategiske Partnerskaber
Over kontoen finansieres tilskud til de danske civilsamfundsorganisationer, der på baggrund

af en åben ansøgningsrunde er valgt som strategiske partnere for perioden 2022-2025.
Det overordnede mål med de strategiske partnerskaber er at fremme demokrati og menne-

skerettigheder og bidrage til bekæmpelse af fattigdom og ulighed, mindske konflikt, skrøbelighed,
fordrivelse og irregulær migration, og øge modstandsdygtigheden over for klimaforandringerne
gennem en rettighedsbaseret tilgang med særligt fokus på sårbare grupper. Partnerskaberne skal
bidrage til stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund i syd, der kan kæmpe for deres ret-
tigheder og skabe håb om en bedre fremtid. Tilskuddene skal give de strategiske partnere mu-
lighed for at planlægge og gennemføre indsatser i stadigt tættere samarbejde med lokale partnere
i udviklingslandene og herigennem bidrage til gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske
strategi og fremme af FN's verdensmål i udviklingslandene i overensstemmelse med regeringens
prioriteter.

Støtten gennem de strategiske partnerskaber bidrager til udmøntningen af ovenstående formål
gennem forskellige typer af indsatser. Civilsamfunds- og rettighedsindsatser bidrager blandt andet
til udviklingen af stærke, uafhængige og mangfoldige civilsamfund som aktører i sin egen ret, for
at bekæmpe fattigdom og for at understøtte robuste, bæredygtige demokratier i udviklingslandene.
Arbejdsmarkedsindsatser bidrager blandt andet til at fremme arbejdstagerrettigheder, velfunge-
rende arbejdsmarkeder samt rammevilkår for bæredygtig økonomisk og inklusiv vækst i udvik-
lingslande. Klima- og grønne indsatser bidrager blandt andet til at modgå fordrivelse og irregulær
migration, styrke sårbare gruppers modstandsdygtighed og forebygge klima-, natur-, miljø- og
biodiversitetskrisen i udviklingslandene samt til at styrke lokale, nationale og globale klima- og
miljøpolitikker. Humanitære indsatser bidrager blandt andet til styrket beskyttelse og forbedrede
levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund samt va-
rige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund i overensstemmelse med
de humanitære principper. Partnerskaberne vægter gennem et flerårigt aftalegrundlag en tættere
kobling mellem humanitære indsatser, konfliktforebyggelse og det langsigtede udviklingsarbejde,
særligt i skrøbelige klima- og konfliktramte situationer og lande. Partnerskaberne tager udgangs-
punkt i modtagernes behov med fokus på at overføre flere midler, ejerskab, beslutningskraft og
lederskab til partnere i udviklingslandene for derved at styrke repræsentative og lokalt forankrede
partnere. Derfor sætter de nye partnerskabsaftaler et loft for, hvor stor en del af midlerne, der kan
anvendes i Danmark.

De strategiske partnere modtager et samlet tilsagn fra Udenrigsministeriet fra nærværende
konto og fra § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer. Tilsagnet kan dispo-
neres inden for det overordnede mål for de strategiske partnerskaber.

De strategiske partnerskaber med Udenrigsministeriet er baseret på organisationernes visio-
ner, mål, strategier samt en grundlæggende respekt for organisationernes uafhængighed, forskel-
lige roller og mandater. Dermed udgør de strategiske partnerskaber en forudsigelig og stabil
ramme for de enkelte organisationers evne til på forskellig vis at bidrage til danske udviklings-
politiske målsætninger gennem tværgående og tematiske strategiske partnerskaber.

Tilskuddene til de strategiske partnere er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvali-
tetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet og evne til bl.a.
at levere og dokumentere resultater i samarbejde med deres partnere på landeniveau.

Organisationerne har gennem deres strategiske partnerskab adgang til eventuel yderligere fi-
nansiering til akut opståede eller forværrede kriser eller særlige tematiske indsatser inden for
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rammerne af det samlede strategiske partnerskab og finansieret gennem udviklingsbistanden på
finansloven.

Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere:
ADRA Danmark, Arbejdsmarkedskonsortiet, CARE Danmark, Caritas Danmark, Danmission,
Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, International Media Support, Mellemfolkeligt
Samvirke/ActionAid Denmark, Mission Øst, Oxfam IBIS, PlanBørnefonden, Red Barnet, Røde
Kors Danmark, Sex og Samfund, SOS Børnebyerne, Verdens Skove og WWF Verdensnaturfon-
den.

ADRA Danmark arbejder for at styrke rettigheder inden for sundhed, uddannelse og landbrug
med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper. Dette sker gennem mobilisering
samt kapacitetsudvikling af civilsamfundspartnere og målgrupper med henblik på at fremme ret-
tighedsbaseret fortalervirksomhed. ADRA Danmark er en del af og arbejder gennem det interna-
tionale ADRA-netværk.

Arbejdsmarkedskonsortiet er et konsortium bestående af Ulandssekretariatet, 3F og Dansk
Industri. Konsortiet udnytter erfaringerne fra den danske model til at støtte forbedring af ar-
bejdsmarkedsvilkår i udviklingslandene. Konsortiet har fokus på social dialog, inklusion og or-
ganisering, bedre rammebetingelser, ligestilling samt grøn og retfærdig omstilling.

CARE Danmark har som overordnet mål at sikre, at verdens fattigste og de mennesker, der
er mest udsatte for de negative konsekvenser af klimaforandringer, har mulighed for at skabe sig
et godt og værdigt liv. Dette sker gennem partnerskaber med civilsamfund i Syd og ved at fremme
innovation og bæredygtige løsninger i udviklingslandene. Organisationen bidrager også til lang-
sigtet katastrofeopbyggelse før og efter klimarelaterede kriser.

Caritas Danmark har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede
mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker
gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af bæredygtige små-
landbrug. Caritas Danmark arbejder på landeniveau med lokale partnere, særligt kirkelige orga-
nisationer. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis, som er den katolske kirkes in-
ternationale paraplyorganisation for udvikling og humanitær bistand.

Danmission arbejder for at opbygge og styrke civilsamfund i udviklingslande med særligt
fokus på marginaliserede gruppers evne og adgang til at skabe bæredygtig forandring i deres lo-
kalsamfund. Danmission er forankret i folkekirken og har blandt andet fokus på at styrke dialog
og fredelig sameksistens på tværs af religiøse skel og at understøtte lokale befolkningers adgang
til og beskyttelse af naturen og naturens ressourcer.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med at styrke civilsamfund i nærområder til langvarige kriser
og konflikter. Arbejdet har til formål at bidrage til varige løsninger for flygtninge og internt for-
drevne ved blandt andet at styrke modstandskraft og øge kapacitet til fortalervirksomhed. Der-
udover indgår der støtte til et diasporaprogram, der sætter flygtninge og migranter i Danmark i
stand til at styrke det lokale civilsamfund i deres hjemlande.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at styrke undertrykte og svage befolkningsgruppers mu-
ligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering, herunder
gennem tilpasning til klimaforandringer. Folkekirkens Nødhjælp er en trosbaseret organisation
og indsatserne bidrager bredt til at styrke lokale civilsamfund med henblik på at øge beskyttelsen
af menneskerettigheder. Organisationen arbejder i partnerskab med lokale kirkelige foreninger
og civilsamfundsorganisationer og er en del af det internationale netværk Action by Churches
Together (ACT Alliance).

International Media Support har som mål at understøtte ytringsfrihed og pressefrihed som
essentielle elementer af en demokratisk udvikling. Organisationen arbejder i partnerskab med
lokale organisationer for bl.a. at styrke professionel journalistik og adgang til uafhængig infor-
mation. En væsentlig del af indsatserne finder sted i områder og regioner berørt af væbnet kon-
flikt, humanitær katastrofe eller politisk transition.

Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Danmark (MS/AA DK) har som mål at fremme en ret-
færdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom
og undertrykkelse. MS/AA DK's udviklingsarbejde har fokus på at organisere og styrke civil-
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samfundets deltagelse og råderum med særlig fokus på unge og sociale bevægelser. MS/AA DK
er medlem af alliancen ActionAid International.

Mission Øst arbejder i kriseramte lande med både akut nødhjælp under katastrofer og lang-
sigtet udviklingshjælp til berørte lokalsamfund. Mission Øst støtter sårbare mennesker og hjælper
udsatte med at løfte sig selv ud af fattigdom, både i direkte samarbejde med de mennesker, som
Mission Øst støtter, og sammen med lokale og internationale partnere.

Oxfam IBIS arbejder gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed for at styrke civil-
samfundet i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders
samt børn og unges lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer samt på at styrke
fredsopbygning. Oxfam IBIS er medlem af den globale konføderation Oxfam International.

PlanBørnefonden arbejder for at skabe bedre livsvilkår for børn og unge. PlanBørnefondens
udviklingsarbejde er målrettet bekæmpelse af fattigdom, vold og eksklusion samt fremme af
sundhed, uddannelse og generelle sociale og økonomiske færdigheder. Organisationen arbejder
aktivt for ungeorganisering og -deltagelse i samspil med lokale partnere, forældre og lokale
myndigheder for at sikre bæredygtighed og lokalt ejerskab. PlanBørnefonden er en del af den
globale alliance Plan International.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
tigheder. Indsatserne fokuserer bl.a. på at fremme mental sundhed for børn, styrke unges be-
skæftigelse, sikre ligestilling og bekæmpe vold mod børn. Red Barnet er medlem af det interna-
tionale netværk Save the Children.

Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-sel-
skabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og understøtte udviklingen af mod-
standsdygtige og sammenhængende lokalsamfund. Dette sker gennem længerevarende partner-
skaber i fattige lande med højt sårbarhedsniveau. Røde Kors i Danmark indgår i den verdens-
omspændende Røde Kors-bevægelse.

Sex og Samfund arbejder for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og for
at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel
sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundheds-
ydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. Sex og Samfund er medlem af det globale
netværk International Planned Parenthood Federation (IPPF).

SOS Børnebyerne arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte børn, unge og familier i ud-
viklingslande. Organisationen arbejder for at sikre og styrke børn og unges fysiske og mentale
sundhed, uddannelse, jobtræning og fortalervirksomhed, dels i SOS-børnebyer rundt om i verden,
dels i forebyggende sociale indsatser. SOS Børnebyerne er en del af den internationale SOS-fø-
deration.

Verdens Skove arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove. Som led i arbejdet
for at sikre økologisk, social og økonomisk bæredygtig skovudnyttelse støtter Verdens Skove
oprindelige folk - og andre folk med tilknytning til verdens skove - i deres kamp for rettigheder,
selvbestemmelse og kulturel selvidentifikation.

WWF Verdensnaturfonden har som mål at bidrage til udviklingen af inklusive grønne øko-
nomier, som vil reducere miljødegradering, fattigdom og ulighed. Organisationen fokuserer sær-
ligt på bæredygtig produktion inden for skov, fiskeri/akvakultur og energi samt på at styrke ci-
vilsamfundet i at påvirke og samarbejde med myndigheder og den private sektor i gennemførelsen
af konkrete grønne udviklingstiltag. WWF Verdensnaturfonden er en del af og arbejder på lan-
deniveau primært gennem det internationale WWF-netværk.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Strategiske Initiativer
Under denne konto afholdes udgifter til særlige strategiske initiativer inden for civilsam-

fundsområdet, herunder til f.eks. pilot- og udviklingsaktiviteter eller relevante internationale ini-
tiativer, samt udgifter til Børnenes U-landskalender. Desuden ydes bidrag på ad-hoc basis til re-
levante internationale organisationer, der fremmer danske prioriteter inden for civilsamfundsom-
rådet.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk
Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og para-

plyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Center for Kirkeligt Udviklingssamar-
bejde (CKU) og Danske Handicaporganisationer (DH), samt fagligt netværksarbejde administreret
af Globalt Fokus og 92-Gruppen. De nævnte organisationer har beføjelse til at bevilge midler
videre efter ansøgning. Ordningerne er baseret på retningslinjer fra Udenrigsministeriet, der nøje
stipulerer organisationernes forpligtigelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid
gældende retningslinjer, som fastsættes af ministeriet. Det gælder for alle puljer, at der kan støttes
aktiviteter i alle lande, der er opført på OECD DAC's liste over lande, der kan modtage udvik-
lingsbistand, og at FN's verdensmål indarbejdes i ansøgningsmaterialet, således at aktiviteterne
aktivt støtter op om disse.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 270 organisationer i Danmark.
Der ydes tilskud til den rådgivning, som CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisa-
tioner med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete ud-
viklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en civilsamfunds-
pulje, som yder økonomisk støtte til civilsamfundsindsatser, der både understøtter folkeligt en-
gagement og udviklingsindsatser, med henblik på fordeling til et bredt udsnit af danske civil-
samfundsorganisationer. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. CISU har be-
villingskompetence op til 5,0 mio. kr. Bevillinger over 5,0 mio. kr. vil skulle følge ministeriets
generelle bevillingsprocedurer. Organisationer, der er medlemmer af DUF og CKU og således
har adgang til at søge støtte gennem disses puljeordninger, kan alene søge støtte hos CISU til
aktiviteter over 1,0 mio. kr. Udover midlerne afsat under indeværende konto er der i 2023 afsat
midler til grønne indsatser gennem CISU under § 06.34.01.70. Global Grøn Omstilling.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

MS ActionAid Denmark.............................................................................. - 114,0 114,0 114,0 -
Folkekirkens Nødhjælp................................................................................ - 120,0 120,0 120,0 -
Oxfam IBIS.................................................................................................. - 88,0 88,0 88,0 -
Røde Kors i Danmark.................................................................................. - 59,0 59,0 59,0 -
Red Barnet ................................................................................................... - 70,0 70,0 70,0 -
CARE Danmark ........................................................................................... - 40,0 40,0 40,0 -
ADRA Danmark .......................................................................................... - 23,0 23,0 23,0 -
Caritas Danmark .......................................................................................... - 23,0 23,0 23,0 -
Verdens Skove ............................................................................................. - 16,0 16,0 16,0 -
Danmission ................................................................................................... - 15,0 15,0 15,0 -
Sex og Samfund........................................................................................... - 22,0 22,0 22,0 -
WWF Verdensnaturfonden Danmark.......................................................... - 17,0 17,0 17,0 -
Dansk Flygtningehjælp ................................................................................ - 29,0 29,0 29,0 -
International Media Support........................................................................ - 21,0 21,0 21,0 -
PlanBørnefonden .......................................................................................... - 33,0 33,0 33,0 -
SOS Børnebyerne......................................................................................... - 15,0 15,0 15,0 -
Mission Øst .................................................................................................. - 6,0 6,0 6,0 -
Arbejdsmarkedskonsortiet ............................................................................ - 74,0 74,0 74,0 -
Strategiske partnerskaber ............................................................................. 729,0 - - - 785,0

I alt............................................................................................................... 729,0 785,0 785,0 785,0 785,0
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Puljeordninger med paraplyorganisationer finansierer puljer hos henholdsvis DH, DUF og
CKU, der giver mulighed for at søge om støtte til udviklingsprojekter. Ud over puljeforvaltningen
kan paraplyorganisationerne anvende op til 20 pct. af puljebevillingen til at gennemføre egne
aktiviteter, der støtter op om puljernes formål og aktiviteter. DH har bevillingskompetence op til
5,0 mio. kr. Bevillinger over 5,0 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsproce-
durer. Organisationer kan ikke modtage støtte gennem både DH og CISU's civilsamfundspulje
på samme tid. Igennem DUF og CKU kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter
med op til 1,0 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til
Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer, pilotprojekter
og andre udviklingsaktiviteter med partnere i udviklingslande. DH-projekterne understøtter dan-
ske handicaporganisationers samarbejde med partnere i udviklingslande med henblik på at styrke
organiseringen inden for handicapbevægelsen og derigennem bidrage til at skabe varige, positive
forandringer i levevilkår, deltagelse og inklusion for personer med handicap. DUF-projekterne
har fokus på at styrke unges organisering og deres muligheder for at øve indflydelse på de sam-
fund, de indgår i. Konkret støttes partnerskaber mellem DUF's medlemsorganisationer og orga-
nisationer i udviklingslandene ligesom DUF administrerer det udvidede ungedelegatprogram.
CKU-projekterne giver CKU's medlemsorganisationer mulighed for at styrke deres partnere i Syd,
så de kan indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe varige ændringer i deres
samfund. En del af puljeordningen med CKU anvendes til dækning af skolegang for børn af ud-
sendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af
udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udvik-
lingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer. Der af-
sættes desuden midler til projekter og aktiviteter, der inden for rammerne af regeringens tilgang
til området kan bidrage til at fremme religions- og trosfrihed samt beskytte trosbaserede minori-
teter. Midlerne udmøntes gennem et særskilt vindue inden for den eksisterende puljeordning ad-
ministreret af CKU. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge vinduet for religions- og
trosfrihed. Midlerne til indsatser vedrørende religions- og trosfrihed flyttes fra og med 2023 fra
§ 06.32.08.70. (Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse) til indeværende konto.

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og civilsamfundsorganisationer
engageret i internationale udviklings-, humanitære og miljøaktiviteter. Platformen arbejder med
relevante udviklingspolitiske spørgsmål, herunder civilsamfundets råderum, innovation og sam-
menhængen mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejde. Platformen fremmer også
arbejdet med FN's verdensmål i udviklingssamarbejdet og følger EU's udviklingspolitik tæt. Til-
skuddet indeholder midler til en strategisk reserve, der skal gøre platformen i stand til at gen-
nemføre særlige strategiske indsatser i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske og hu-
manitære prioriteter. Endvidere administrerer platformen en netværkspulje til fremme af kapaci-
tetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfundsmiljø. Der kræves ikke
medlemskab for at kunne søge puljen.

92-Gruppen er et netværk for danske udviklingsorganisationer og grønne organisationer, som
arbejder for at fremme bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Tilskuddet understøtter net-
værkets arbejde med at fremme udviklingslandenes perspektiver i globale spørgsmål om klima,
beskyttelse af biodiversitet, FN's verdensmål samt ansvarlig virksomhedsførelse og bæredygtige
investeringer. Netværket arbejder med oplysning og fortalervirksomhed i bl.a. EU og FN regi.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Civilsamfund i Udvikling (CISU) ............................................................... 167,5 172,5 172,5 172,5 172,5
Danske Handicaporganisationer .................................................................. 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5
Dansk Ungdoms Fællesråd.......................................................................... 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde ................................................ 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Globalt Fokus............................................................................................... 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
92-gruppen ................................................................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer
Danmark tager aktivt lederskab inden for klima, natur og miljø og den grønne omstilling i

verden, hvor udviklingssamarbejdet er et afgørende værktøj. Med finansloven for 2023 fortsætter
regeringen omlægningen af udviklingsbistanden, hvor det grønne område står centralt. Indsatserne
under § 06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer suppleres af øvrige klima-, natur-
og miljørelaterede aktiviteter på tværs af relevante dele af bistanden til udviklingslandene. Samlet
er det forventningen, at den grønne udviklingsbistand på tværs af finansloven vil udgøre ca. 4,4
mia. kr. i 2023. Med finansloven for 2023 leveres der på regeringens målsætninger om at afsætte
mindst 30 pct. af udviklingsbistanden under § 6.3. Bistand til udviklingslandene til det grønne
område. Heraf er mindst 25 pct. klimabistand og mindst 5 pct. går til indsatser for miljø og bio-
diversitet. Samtidig er mindst 60 pct. af klimabistanden målrettet klimatilpasningsindsatser.

Aktivitetsområdet omfatter indsatser inden for klimaforandringer, naturressourcer og natur-
baserede løsninger, miljø og biodiversitet, ren energi og vand, klimaskabte tab og skader, samt
bæredygtige fødevaresystemer. FN's verdensmål vil sammen med klimaftalen fra Paris udgøre
rammen om indsatserne. Danmark vil bistå udviklingslandene med at styrke modstandsdygtighe-
den over for klimaforandringerne med fokus på fattige og sårbare lande. Danmark skal samtidig
gennem udviklingssamarbejdet bidrage til at reducere globale CO2-udledninger, fremme socialt
retfærdig grøn omstilling og sikre forbedret adgang til ren energi og vand. Det skal være med til
at støtte, at øgede miljø- og klimaambitioner i udviklingslandene og indfrielse af Parisaftalen går
hånd i hånd med bæredygtig udvikling og vækst for verdens fattige. Aktivitetsområdet består af
såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med miljø- og kli-
maindsatser og naturbaserede løsninger for at understøtte en bæredygtig udvikling. Indsatserne
under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret grøn indsats i udviklings-
samarbejdet generelt og vil have fokus på bl.a. fremme af ren energi, rent vand og miljøindsatser.
Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, mul-
tilaterale miljøaktiviteter, herunder den Global Miljøfacilitet, opfølgning på FN's verdensmål,
klimaaftalen fra Paris, Ozonfonden samt bidrag til andre internationale organisationer og civil-
samfunds-organisationer inden for bl.a. klima, energi og vand. Endelig omlægges den i 2008
oprettede § 06.34.01.70. Global Grøn Omstilling (tidligere kaldet Klimapuljen), der udmøntes
som en integreret del af den øvrige danske klima- og energiindsats.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1.285,1 1.978,4 2.063,3 1.858,1 1.915,1 1.915,1 1.915,1
10. Klima, konflikt, fordrivelse og

irregulær migration i Afrika
Udgift ................................................... 40,0 200,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 40,0 200,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

20. Bilaterale miljøindsatser
Udgift ................................................... -26,4 -0,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -26,4 -0,5 - - - - -

I alt............................................................................................................... 258,5 268,5 268,5 268,5 268,5



§ 06.34.01. 97

25. Den Grønne Klimafond (GCF)
Udgift ................................................... - - - 100,0 100,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 100,0 100,0 100,0 100,0

35. Sammenslutningen af byer, C40
Udgift ................................................... 67,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 67,0 - - - - - -

40. Energi og vandressourcer
Udgift ................................................... 213,0 615,3 520,3 500,0 515,0 515,0 515,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 213,0 615,3 520,3 500,0 515,0 515,0 515,0

50. FN's Miljøprogram (UNEP)
Udgift ................................................... - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Udgift ................................................... - - 150,0 100,0 200,0 200,0 200,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 150,0 100,0 200,0 200,0 200,0

70. Global Grøn Omstilling
Udgift ................................................... 672,6 1.062,2 750,0 365,0 365,0 365,0 365,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 672,6 1.062,2 750,0 365,0 365,0 365,0 365,0

75. Miljøbidrag og modstandsdyg-
tighed mod klimaforandringer
Udgift ................................................... 327,1 81,5 393,0 508,0 450,0 450,0 450,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 327,1 81,5 393,0 508,0 450,0 450,0 450,0

80. Øvrige bidrag
Udgift ................................................... -8,3 -0,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

85. Ozonfonden
Udgift ................................................... - 20,3 - 10,1 10,1 10,1 10,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 20,3 - 10,1 10,1 10,1 10,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

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

10. Klima, konflikt, fordrivelse og irregulær migration i Afrika
Med et grønt fordrivelsesinitiativ med særligt fokus på Sahel styrkes de tværgående indsatser

i nærområderne. Klimaforandringernes konsekvenser for de fattigste, mest skrøbelige og oftest
konfliktramte lande bliver stadig tydeligere. Klimaforandringer ændrer bl.a. regntider og mønstre,
giver flere og længere tørkeperioder, komplicerer allerede eksisterende problemer med natur-res-
sourceforvaltning og vandmangel, og forstærker dermed især de skrøbeligste landes udfordringer.
Inden 2050 vil klimaforandringerne globalt kunne tvinge yderligere 100 millioner mennesker ud
i fattigdom, og endnu flere vil have behov for at migrere for at finde sikkerhed, nyt arbejde og
nyt livsgrundlag. Konsekvenserne er særligt udtalte i de mest skrøbelige kontekster.
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På den baggrund er der etableret et flerårigt regionalt program med særligt fokus på det
centrale Sahel med henblik på at bistå de berørte lande med at udbrede lokale, herunder især fo-
rebyggende, løsninger på udfordringer, der forstærkes af klimaforandringerne. Programmet gen-
nemføres i samarbejde og koordination med internationale og lokale partnere med fokus på at
fremme helhedstænkning på tværs af humanitære, udviklings-, stabiliserings- og fredsopbyggende
indsatser for at sikre størst muligt ejerskab og gennemslagskraft af indsatsen. Formålet er at re-
ducere sårbarhed og skrøbelighed og fremme bæredygtig udvikling gennem et fokus på lokale
sammenhænge mellem klimaforandringer, ustabilitet, konflikt, fordrivelse og irregulær migration.

Der planlægges samlet tilsagn på 800,0 mio. kr. over fire år. Programmet er fleksibelt for at
kunne tilpasses i en skrøbelig kontekst samt imødekomme nye behov og muligheder og kan bl.a.
støtte sociale sikkerhedsnet, kapacitetsudvikling, politikformulering, lokale analyser, lokale pilo-
tindsatser i både land- og byområder.

20. Bilaterale miljøindsatser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Den Grønne Klimafond (GCF)
Den Grønne Klimafond (GCF) er en finansieringsmekanisme under klimakonventionen,

UNFCCC. Som verdens største fond dedikeret udelukkende til klima spiller GCF en helt unik
rolle i at støtte udviklingslandenes ovegang til en lavemissions og modstandsdygtig udviklingsvej.
Operationelt er fonden væsentlig modnet de seneste par år og har formået at forbedre hastigheden
og kvaliteten af både programmering og implementering af klimaindsatser. Danmark har samlet
bidraget med 800,0 mio. kr. under fondens 1. genopfyldning for perioden 2020-2023. Processen
for fondens 2. genopfyldning igangsættes i midten 2022 og forventes afsluttet i anden halvdel af
2023. Der planlægges i 2023 et tilsagn til GCF på 100,0 mio. kr. Tilsagnet vil indgå i et samlet
ambitiøst bidrag til fondens 2. genopfyldning for perioden 2024-2027.

35. Sammenslutningen af byer, C40
C40 er et netværk, der samler 100 af verdens største byer om at levere på Paris-dagsordenen.

Der vil i de kommende år være fokus på at accelerere inklusive, grønne by-løsninger, som kan
bidrage til at reducere CO2-udledning, gøre byer mere modstandsdygtige samt bidrage til at skabe
beskæftigelse. Der blev i 2020 afsat 67,0 mio. kr. til at styrke C40's arbejde med at accelerere
byers implementering af Paris-dagsordenen. Med bidraget indgår Danmark i et strategisk samar-
bejde med C40 og investerer særligt i at accelerere implementering af inklusive klimaindsatser
og grønne by-løsninger i udviklingslande. Bidraget dækker perioden 2020-2024.

40. Energi og vandressourcer
Over kontoen ydes bidrag til indsatser, der kan fremme FN's verdensmål bredt i forhold til

miljø og klima, herunder verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), verdensmål 7 (Bæredygtig energi),
verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), verdensmål 12 (Ansvarlig forbrug og pro-
duktion), verdensmål 13 (Klimaindsats), verdensmål 14 (Livet i havet) og verdensmål 15 (Livet
på land). Fokus vil bl.a. være på at bane vejen for at sikre adgang til vand og ren energi for be-
folkningerne i udviklingslande, flere private investeringer i innovation, viden og kapacitetsop-
bygning, nødvendig infrastruktur gennem energi- og vandsektorreformer og styrkede partnerska-
ber omkring finansiering. Det vil være et fokusområde at øge deltagelsen af virksomheder, insti-
tutioner og organisationer. Der planlægges samlet bidrag på 500,0 mio. kr. i 2023.

Global Green Growth Institute (GGGI): Der planlægges et samlet bidrag på 90,0 mio. kr. i
2023-2025, herunder 30,0 mio. kr. i 2023. GGGI understøtter udviklingslandenes arbejde med
grønne vækstplaner inkl. grønne jobs for at accelerere overgangen til bæredygtige grønne øko-
nomier. Bidrag til GGGI blev tidligere finansieret over § 06.34.01.70. Global Grøn Omstilling.

One WASH Sektorprogram i Etiopien: Der planlægges et bidrag på 65,0 mio. kr. i 2023 til
at sikre adgang til vand og sanitet i Etiopien. Støtten vil blive udmøntet gennem FN's Børnefond
(UNICEF) i samarbejde med nationale og lokale vandmyndigheder samt en række øvrige donorer.
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Programmet har til formål at forbedre adgangen til vand og sanitet for mere end 4 mio. mennesker
på landet og mindre byer i Etiopien.

Danida Green Business Partnerships (DGBP): Der afsættes 100,0 mio. kr. til Danida Green
Business Partnerships (DGBP), som i 2022 blev lanceret som et nyt partnerskabsprogram med
fokus på klima og miljø. Programmet fremmer den globale grønne transition igennem privat-le-
dede partnerskaber, som styrker inklusiv økonomisk vækst og innovation. Formålet er at reducere
sårbarheden over for klimaforandringer, begrænse presset på naturressourcer og miljøet samt
stabilisere CO2-udledninger. Ligeledes fremmes inklusiv privatsektorvækst og forbedrede leve-
vilkår. Partnerskabsprojekter udvælges i årlige ansøgningsrunder.

Samarbejde om vand og modstandsdygtighed i Burkina Faso: Der planlægges et bidrag på
35,0 mio. kr. i 2023 til et World Food Programme projekt, som i humanitære interventionsom-
råder skal tilvejebringe bæredygtig drikkevandsforsyning og samtidigt fremme etableringen af
simple kunstvandingssystemer til fordel for både internt fordrevne og værtssamfund, herunder
særligt børn.

UNEP Partnerskab om klima og energi: Støtte til UNEP klimacenter i FN Byen i København:
Der planlægges et bidrag på 15,0 mio. kr. til det nye UNEP Copenhagen Climate Centre i FN
Byen for perioden 2023-2025. Bevillingen er en del af en samlet bevilling på 93,0 kr. til centret,
hvoraf 78,0 mio. kr. blev bevilget i 2022. Det nye klimacenter bygger på 30 års erfaring fra det
tidligere UNEP-DTU Partnerskab og støtter indsatser i udviklingslande inden for grøn energi-
omstilling, klimatilpasning og verdensmål 7 (Bæredygtig energi).

Grænseoverskridende vandforvaltning i Afrika: Der planlægges et bidrag på 50,0 mio. kr. i
2023 til Team Europe Initiativet, som er en fælles EU udviklingsindsats, om grænseoverskridende
vandforvaltning i Afrika. Bidraget er en del af en samlet forventet støtte på 300,0 mio. kr. for
perioden 2023-2027. Initiativet søger at udbedre konsekvenserne af klimakrisen og befolknings-
væksten på de i forvejen sparsomme vandressourcer for hele kontinentet, men særligt Afrika syd
for Sahara. Støtten vil endvidere fokusere på at bidrage til fred og stabilitet i regionen, bl.a. ved
at støtte styrket samarbejde om vandforvaltning på tværs af grænser.

Global Water Security and Sanitation Partnership (GWSP): Der planlægges et bidrag på 30,0
mio. kr. i 2023 af en samlet forventet støtte på 80,0 mio. kr. for perioden 2023-2026 til Ver-
densbankens multidonor trustfond på vand. Støtten vil bl.a. bidrage til øget kvalitet, bæredygtig-
hed og klimasikring af Verdensbankens vandindsatser. GWSP har stigende fokus på skrøbelige
lande og regioner, herunder også danske partnerlande.

Myndighedssamarbejde om energi i Etiopien: Der planlægges en fortsættelse af energipro-
grammet i Etiopien på 25,0 mio. kr. med fokus på adgang til ren energi samt herunder et muligt
engagement med regionalt fokus på energi i Østafrika.

Energiprogram i Kosovo: Der planlægges et bidrag på ca. 131,3 mio. kr. i 2023 til pro-
grammet 'Dansk-kosovarisk partnerskab for grøn og retfærdig energiomstilling', der blev igangsat
i 2022. Programmet har til formål at fremme anvendelse af vedvarende energi med henblik på
at begrænse CO2-udslippet. Indsatsen vil rette sig mod såvel forbedring af energilovgivning og
-regulativer, energiplanlægning, herunder rådgivning om et diversificeret og hensigtsmæssig
blanding af energiformer, såvel som støtte til udarbejdelse og gennemførelse af konkrete vedva-
rende energiprojekter og energieffektivisering i såvel offentlig som privatsektor.

Andet: Der kan afholdes udgifter til bilaterale projekter og støtte til organisationer, der un-
derstøtter FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), verdensmål 7 (Bæredygtig energi), ver-
densmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produk-
tion), verdensmål 13 (Klimaindsats), verdensmål 14 (Livet i havet) og verdensmål 15 (Livet på
land).

Kontoen er en rammebevilling.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

50. FN's Miljøprogram (UNEP)
FN's Miljøprogram (UNEP) arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljø- og

klimasamarbejde baseret på videnskabelige data, skabe opmærksomhed om globale miljø- og
klimaspørgsmål samt rapportere på status for udviklingen på miljø og klimaområdet globalt.
Danmark vil fortsat støtte op om UNEP's norm- og regelsættende rolle og bistand inden for ka-
pacitetsopbygning i forhold til opnåelse af FN's verdensmål og Parisaftalen som samlet globalt
rammeværk. Danmark vil blandt andet have fokus på naturbaserede løsninger og biodiversitet,
kemikalier og affald, samt reduktionsindsatser og klimatilpasning, herunder styrkelse af mod-
standskraft.

Den danske støtte planlægges som samlet bidrag på 200,0 mio. kr. i perioden 2022-2025 og
ydes med henblik på at fremme en bæredygtig klima- og miljømæssige udvikling, der skaber
muligheder for både nutidige og fremtidige generationer. Der planlægges et tilsagn på 50,0 mio.
kr. i 2023 til UNEP.

Støtten til UNEP understøtter flere af FN's verdensmål, herunder verdensmål 13 (Klimaind-
sats), verdensmål 14 (Livet i havet) samt verdensmål 15 (Livet på land). Danmark bakker desuden
op om UNEP's bidrag til at indfri verdensmålene gennem øget fokus på verdensmål 17 (Partner-
skaber for handling).

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Den Globale Miljøfacilitet (GEF), etableret i 1992, er en central finansieringsmekanisme for

en række globale miljø- og klimaaftaler, herunder Rio-konventionerne. GEF repræsenterer således
en unik, bred, og integreret tilgang til de globale udfordringer inden for bæredygtig udvikling og
klimaforandringer. GEF vil under prioriteterne for den 8. genopfyldning have fokus på bl.a. bio-
diversitet, fødevaresystemer, kemikalier og affald samt naturbaserede løsninger. Danmark bidrog
med 450,0 mio. kr. til den seneste genopfyldning i 2018. Danmark planlægger at yde et samlet
bidrag til den 8. genopfyldning på samlet 800,0 mio. kr. for perioden 2023-2026, hvoraf der
planlægges tilsagn for 100,0 mio. kr. i 2023. GEF's arbejde tager udgangspunkt i Parisaftalen og
FN's verdensmål og fonden bidrager til opfyldelsen af flere verdensmål, herunder særligt ver-
densmål 13 (Klimaindsats), verdensmål 14 (Livet i havet) og verdensmål 15 (Livet på land).

Mio. kr. B
2022

F
2023

BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Global Green Growth Institute.................................................................... - 30,0 - - -
One WASH Sektorprogram i Etiopien ....................................................... 70,0 65,0 - - -
Danida Green Business Partnerships (DGBP)............................................ 100,0 100,0 - - -
Samarbejde om vand og modstandsdygtighed i Burkina Faso .................. 35,0 35,0 - - -
UNEP partnerskab om klima og energi...................................................... 78,0 15,0 - - -
Grænseoverskridende vandforvaltning ........................................................ - 50,0 - - -
Global Water Security and Sanitation Partnership (GWSP)...................... - 30,0 - - -
Myndighedssamarbejde om energi i Etiopien............................................. - 25,0 - - -
Energiprogram i Kosovo ............................................................................. - 131,3 - - -
Styrkelse af Klimaaktiviteter i Norduganda under NURI.......................... 26,0 - - - -
Budgetstøtte til Burkina Fasos vandsektor ................................................. 20,0 - - - -
UNEP-DHI Centeret .................................................................................... 40,0 - - - -
UNOPS partnerskab på vand i Indien......................................................... 31,3 - - - -
Vedvarende energiinnovation i Afrika........................................................ 50,0 - - - -
Klimatilpasning, vand og naturressourcer i Mali ....................................... 50,0 - - - -
Andet ............................................................................................................ 20,0 18,7 515,0 515,0 515,0

I alt............................................................................................................... 520,3 500,0 515,0 515,0 515,0
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70. Global Grøn Omstilling
Over Global Grøn Omstilling, tidligere kaldet Klimapuljen, finansieres bidrag til aktiviteter,

der bistår udviklingslande med at gennemføre Klimaaftalen fra Paris. Dette vil, hvor relevant,
blive kombineret med aktiviteter med fokus på tilpasning til klimaforandringerne. Kontoen
adresserer flere af FN's verdensmål særligt verdensmål 13 (Klimaindsats) og verdensmål 7 (Bæ-
redygtig energi). Klima-, energi- og forsyningsministeriet har initiativret over midlerne, og ud-
møntningen sker i samarbejde med Udenrigsministeriet. Indsatserne vil også komplementere
indsatserne under de øvrige konti, herunder eks. energi, vand og miljøindsatser. I 2023 planlægges
samlede tilsagn for 365 mio. kr. Alle bidrag afholdt over kontoen vil blive rapporteret efter
OECD/DAC-reglerne for udviklingsbistand. I 2023 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret
over kontoen:

IRENA støtte til energiomstilling i udviklingslande: Der afsættes 135,0 mio. kr. til det Inter-
nationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) mhp. at understøtte organisationens arbejde
med at fremme den grønne omstilling af udviklingslandes energisystemer bl.a. gennem opbygning
af kapacitet inden for energimodellering og scenarieanalyser, udarbejdelse af landerapporter, bi-
stand ift. udarbejdelse og implementering af nationale køreplaner samt styrket vidensdeling og
erfaringsudveksling på tværs af lande.

NDC Partnerskab - ambition og implementering af nationale klimaplaner i udviklingslande
(NDC - Nationally Determined Contributions): NDC Partnerskabet forventes støttet med 50,0
mio. kr. for at bistå udviklingslande i at øge ambitionsniveauet og implementeringen af deres
nationale klimaplaner indmeldt til FN's klimakonvention og sikre sammenhæng til deres lang-
sigtede strategier for klimaneutralitet og bæredygtig udvikling. NDC Partnerskabet faciliterer
kobling mellem udviklingslandes behov for NDC-støtte og bi- og multilaterale aktørers kapacitet
og ekspertise til at yde bistand på de prioriterede områder. Desuden arbejdes med at tiltrække
finansiering til NDC-implementering fra offentlige og private kilder.

Just Transition: I forlængelse af Danmarks lederskab inden for en social retfærdig omstilling
af energisektoren fra fossile til vedvarende energikilder og det store internationale fokus på
partnerskaber med store udviklingslande herom afsættes der 50,0 mio. kr. til initiativer med dette
formål.

Multilaterale initiativer for mobilisering af investeringer i grøn energiomstilling: Der afsættes
90,0 mio. kr. til multilaterale initiativer for mobilisering af investeringer i grøn energiomstilling
i udviklingslande, herunder primært vækstøkonomier. Det kan eksempelvis ske gennem nye bi-
drag til Climate Investment Funds og/eller OECD.

Andet: Mindre udviklingsaktiviteter, der ligger inden for formålet med Global Grøn Omstil-
ling. I 2023 forventes bl.a. støtte til udviklingsaktiviteter til fremme af FN's verdensmål 7 (Bæ-
redygtig energi) og verdensmål 13 (Klimaindsats). Der forventes bl.a. anvendt 10,0 mio. kr. til
FN's Klimapanel (IPCC).

Udmøntning af midlerne i BO-årene fastsættes på kommende finanslove i samarbejde med
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

IRENA støtte til energiomstilling i udviklingslande .................................. - 135,0 - - -
NDC Partnerskab - ambition og implementering af nationale klimaplaner i
udviklingslande (NDC - Nationally Determined Contributions) ............... - 50,0 - - -
Just Transition.............................................................................................. - 50,0 - - -
Multilaterale initiativer for mobilisering af investeringer i grøn energiom-
stilling ........................................................................................................... - 90,0 - - -
FN's Kapitaludviklingsfond (UNCDF)........................................................ 50,0 - - - -
Støtte til Civilsamfund i Udvikling (CISU)................................................ 50,0 - - - -
Bidrag til United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) ................................................................................................... 5,0 - - - -
Dansk indsats for global kuludfasning ...................................................... 100,0 - - - -
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75. Miljøbidrag og modstandsdygtighed mod klimaforandringer
Over puljen til miljøbidrag og modstandsdygtighed mod klimaforandringer finansieres bidrag

til aktiviteter, der bistår udviklingslande med klima-, natur- og miljøindsatser for at tilpasse sig
og bekæmpe klimaforandringerne, mindske risikoen for klimaskabte tab og skader, samt forbedre
natur og miljø i udviklingslandene. Der vil bl.a. være fokus på naturbaserede løsninger i udvik-
lingssamarbejdet, herunder beskyttelsen af biodiversitet og økosystemer samt klimatilpasning i
byer. Puljen adresserer flere af FN's verdensmål, herunder særligt verdensmål 13 (Klimaindsats),
verdensmål 14 (Livet i havet) og verdensmål 15 (Livet på land). Der planlægges i 2023 samlet
tilsagn på 508,0 mio. kr. bl.a. til følgende indsatser:

Fonden for de mindst udviklede lande: Der planlægges et flerårigt bidrag på samlet 300,0
mio. kr. for 2022 og 2023 med det andet tilsagn på 150,0 mio. kr. i 2023. Fonden har til formål
at støtte verdens mindst udviklede lande i formuleringen og implementeringen af klimatilpas-
ningsprogrammer, med særligt fokus på at reducere sårbarheden over for klimaforandringer i de
sektorer, der er mest centrale for at sikre bæredygtig udvikling og grundlæggende levevilkår.

Klimatilpasning i Afrika med fokus på byer: Der planlægges et samlet bidrag på 270,0 mio.
kr. i 2022-2024, herunder 35,0 mio. kr. i 2023, til en styrket indsats for klimatilpasning i byer i
Afrika i samarbejde med aktører som den Afrikanske Udviklingsbank, det globale tilpasnings-
center og by-netværket C40.

Medfinansiering af klimaprojekt på landbrug i Kenya: Der planlægges afgivet et tilsagn på
40,0 mio. kr. til FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) som medfinansiering af et kli-
maprojekt, der ventes støttet af Den Grønne Klimafond. Med denne støtte vil Danmark støtte
overgang til klima-smart landbrug hos mange fattige bønder i Lake Victoria regionen i Kenya.

Pålignede medlemsbidrag: Under kontoen afholdes pålignede bidrag til Klimakonventionen
(herunder Kyotoprotokollen), Ørkenkonventionen og til Udenrigsministeriets andel af Danmarks
medlemskab af Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN).

FN's Kapitaludviklingsfond (UNCDF): Der planlægges i 2023 et bidrag på yderligere 50,0
mio. kr. til den lokalbaserede klimatilpasningsmekanisme under FN's kapitaludviklingsfond,
UNCDF. Med indsatsen vil lokale myndigheder i en række afrikanske lande, herunder bl.a. dan-
ske partnerlande, bidrage til klimatilpasning for de mest sårbare befolkningsgrupper.

Støtte til Civilsamfund i Udvikling (CISU): Der planlægges et samlet grønt bidrag til CISU
på 100,0 mio. kr. for 2022-2025. Der blev i 2022 indgået tilsagn på 50,0 mio. kr. og der plan-
lægges et bidrag på yderligere 50,0 mio. kr. i 2023. Formålet med støtten er at styrke udvik-
lingslandenes civilsamfundsaktørers evne til effektivt og strategisk at fremme svage og sårbare
gruppers interesser inden for klimaområdet lokalt, nationalt og internationalt samt øge mod-
standsdygtigheden over for klimaforandringerne bl.a. gennem forbedret planlægning og informa-
tion.

Bilaterale klimatilpasningsindsatser i Kenya: Der planlægges et bidrag på 50,0 mio. kr. i 2023
til klimatilpasningsindsatser vedrørende energi, vand og naturbaserede løsninger for at øge mod-
standsdygtighed for sårbare befolkningsgrupper i Kenya.

Andet: Der kan afholdes udgifter til bilaterale projekter og støtte til organisationer og pro-
grammer, der understøtter FN's verdensmål 2 (Stop sult), verdensmål 3 (Sundhed og trivsel),
verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og pro-
duktion), verdensmål 13 (Klimaindsats), verdensmål 14 (Livet i havet) og verdensmål 15 (Livet
på land), ligesom der forudses støtte til at begrænse risikoen for klimaskabte tab og skader i ud-
viklingslandene.

Kontoen er en rammebevilling.

Bilaterale klimatilpasningsindsatser ............................................................ 100,0 - - - -
Støtte til Den Grønne Klimafond................................................................ 335,0 - - - -
Bilaterale samarbejde inden for vedvarende energi ................................... 45,0 - - - -
Dekarbonisering af sektorer og leverandørkæder ....................................... 30,0 - - - -
Andet ........................................................................................................... 35,0 40,0 365,0 365,0 365,0

I alt............................................................................................................... 750,0 365,0 365,0 365,0 365,0
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

80. Øvrige bidrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Fra og med 2020 budgetteres indsatserne under §

06.34.01.75. Miljøbidrag og modstandsdygtighed mod klimaforandringer.

85. Ozonfonden
Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Ozonfonden, en mul-

tilateral fond som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overens-
stemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at
udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. I 2016 vedtog parterne, at proto-
kollen fremadrettet også skal regulere udfasning af de såkaldte HFC-gasser, som er klimaskade-
lige gasser, der er blevet brugt som erstatning for de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler
administreres af FN's Miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages
primært af Verdensbanken, FN's Udviklingsprogram (UNDP) og FN's Program for industriel
udvikling (UNIDO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Tilfø-
jelsen af HFC-gasser til protokollen ventes at medføre en stigning i fondens størrelse, særligt i
forbindelse med senere genopfyldninger. Omfanget af stigningen er fortsat ukendt. Fonden fi-
nansieres af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bi-
dragsskala. I 2023 planlægges tilsagn på 10,1 mio. kr. til Ozonfonden.

06.35. Oplysningsvirksomhed
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til oplysnings-

virksomhed, seminarer og konferencer samt evaluering.

06.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til evaluering af udviklingssamarbejdet, afholdelse

af seminarer, kurser og konferencer inden for udviklingssamarbejdet og oplysningsvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Fonden for de mindst udviklede lande ....................................................... 150,0 150,0 - - -
Klimatilpasning i Afrika med fokus på byer.............................................. 35,0 35,0 - - -
Medfinansiering af klimaprojekt på landbrug i Kenya .............................. - 40,0 - - -
Pålignede medlemsbidrag ............................................................................ 3,0 3,0 - - -
FN's Kapitaludviklingsfond (UNCDF)........................................................ - 50,0 - - -
Støtte til Civilsamfund i Udvikling (CISU)................................................ - 50,0 - - -
Bilaterale klimatilpasningsindsatser i Kenya ............................................. - 50,0 - - -
Multipartner-trustfond for FN's årti for genopretning af økosystemer ...... 70,0 - - - -
Andet ............................................................................................................ 135,0 130,0 450,0 450,0 450,0

I alt............................................................................................................... 393,0 508,0 450,0 450,0 450,0

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1. Over § 06.35.01. Oplysning i Danmark er der adgang til at anvende
op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af honorarer.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 15,5 44,4 64,0 81,3 81,3 93,3 81,3
10. Projekter i Danmark

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

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

11. Forskningsvirksomhed
Udgift ................................................... -7,7 -5,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -7,7 -5,8 - - - - -

13. Oplysningsvirksomhed
Udgift ................................................... 4,7 39,9 40,0 58,8 58,8 70,8 58,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 4,7 39,9 40,0 58,8 58,8 70,8 58,8
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 - - - - - -

14. Kulturelt samarbejde (CKU)
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

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

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

17. Seminarer, kurser, konferencer
 mv.

Udgift ................................................... 2,9 1,9 9,0 7,5 7,5 7,5 7,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 2,9 1,9 9,0 7,5 7,5 7,5 7,5

18. Evaluering
Udgift ................................................... 17,1 8,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 17,1 8,5 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,9
I alt .................................................................................................................................. 2,9

10. Projekter i Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Forskningsvirksomhed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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13. Oplysningsvirksomhed
Kontoen har til formål at fremme befolkningens kendskab til og engagement i udviklings-

landes fremskridt og udfordringer samt betydningen af dansk deltagelse i det internationale ud-
viklingssamarbejde. Dette med henblik på at fastholde den høje tilslutning til dansk bistand og
internationalt samarbejde. I 2023 planlægges følgende indsatser:

Kommunikationsplatforme for engagement: Der planlægges afsat 5,0 mio. kr. i 2023 til tilskud
til kommunikation, engagementsmedier og platforme, herunder Verdens Bedste Nyheder, som
skal oplyse om og engagere danskerne i udviklingssamarbejdet.

Løbende kommunikation om udviklingssamarbejde: Der planlægges afsat 2,0 mio. kr. årligt
til løbende kommunikation om udviklingssamarbejdet, herunder digitale kampagner, og evt. bi-
drag til udvikling og drift af OpenAid.

GLOBUS - Puljen for Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde: Der planlægges afsat
18,8 mio. kr. årligt til en ordning, som engagerer danskere under uddannelse i arbejdet med ver-
densmålene, bæredygtig udvikling og det internationale udviklingssamarbejde. Dette sker bl.a.
gennem faglige forløb, udvekslings- og praktikophold samt cirkulære projekter sammen med
partnere i syd. Puljen administreres på baggrund af et offentligt udbud i et konsortium bestående
af Center for Kirkelig Udvikling (CKU) og Ulandssekretariatet. Puljeadministrator har beføjelse
til at bevilge midler videre efter ansøgning.

Engagements- og oplysningsaktiviteter: Der planlægges afsat 33,0 mio. kr. i 2023 til aktivi-
teter, der engagerer og oplyser danske målgrupper om udviklingssamarbejde og FN's verdensmål.
Herunder forventes afsat 25,0 mio. kr. til OpEn (Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engage-
mentspulje), som kan søges af formidlere, journalister, kulturinstitutioner, medier, NGO'er m.fl.
Desuden afsættes midler til partnerskaber (herunder Danmarks Radio ifm. Børnenes U-landska-
lender, Ungdomsbureauet, mv.), undervisningsmaterialer, kampagneaktiviteter mv. Puljen forval-
tes på baggrund af et offentligt udbud i et konsortium bestående af Civilsamfund i Udvikling
(CISU) og Fonden Roskilde Festival. Puljeadministrator har beføjelse til at bevilge midler videre
efter ansøgning.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

14. Kulturelt samarbejde (CKU)
Som følge af beslutningen om at nedlægge CKU er også Kulturpuljen, hvorigennem danske

ambassader har kunnet søge om midler til kultur og dialogprojekter, bortfaldet.

15. Udredningsvirksomhed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.
Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for ud-

viklingssamarbejdsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse, inklusive trans-
port og overnatning i relation til aktiviteten, omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for
NGO'er m.fl. samt udgifter til oversættelse og publicering af dokumenter i relation til aktivite-
terne. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udvik-
lingspolitisk Råd samt vederlag til Rådets medlemmer. Der forventes i 2023 afsat 7,5 mio. kr. til
aktiviteter under kontoen.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Kommunikationsplatforme for engagement................................................ 5,0 5,0 - 12,0 -
Løbende kommunikation om udviklingssamarbejdet ................................. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
GLOBUS - Puljen for globalt engagement, uddannelse og samarbejde ... - 18,8 18,8 18,8 18,8
Engagements- og oplysningsaktiviteter....................................................... 33,0 33,0 38,0 38,0 38,0

I alt............................................................................................................... 40,0 58,8 58,8 70,8 58,8
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18. Evaluering
Over kontoen afholdes udgifter til studier og evalueringer af indsatser under den danske ud-

viklingsbistand med det formål dels at bidrage til systematisk læring og erfaringsopsamling dels
at vurdere, om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringerne, der er uafhængige, udføres
af danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Over evalueringsbevillingen afhol-
des udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer. Desuden afholdes over
bevillingen danske bidrag til evalueringer udført i fællesskab med andre organisationer samt til-
skud til internationale aktiviteter ifm. erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evalu-
ering. Der forventes afsat 15,0 mio. kr. til evalueringer i 2023.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdtes til og med 2016 bidrag til internationale udviklingsforskning.

Der planlægges ikke nye bevillinger over kontoen. Nye forskningsbevillinger bevilliges fra 2017
over § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde. De tilbageværende konti vil blive lukket, når regn-
skaberne er afsluttede.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,2 - - - - -
10. International landbrugsforskning
 (CGIAR)

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

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

11. Anden international udviklings-
 forskning

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. International landbrugsforskning (CGIAR)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Anden international udviklingsforskning
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingssamarbejdet, der ydes som Danmarks

bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN, herunder FN's Udviklings-
program (UNDP), FN's Ligestillingsenhed (UN Women), FN's Børnefond (UNICEF), program-
mer og organisationer inden for HIV/AIDS, befolknings-, sundheds-, uddannelsesområdet samt
en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN. Danmarks bidrag under-
støtter danske udviklingspolitiske prioriteter samt en bredere indsats for at fremme det regelba-
serede internationale samarbejde og multilaterale løsninger på globale udviklingspolitiske udfor-
dringer.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)
FN's Udviklingsprogram (UNDP) er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet.

Udgifter til FN Byen i København, herunder et højteknologisk lager til UNICEF, afholdes lige-
ledes over kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 507,6 527,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
10. FN's Udviklingsprogram
 (UNDP)

Udgift ................................................... 327,0 327,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 327,0 327,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

12. FN's Ligestillingsenhed (UN
 Women)

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

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

14. FN Byen
Udgift ................................................... 180,7 200,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 180,7 173,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 26,4 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

16. FN's Resident Coordinator-sy-
 stem

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
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10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)
FN's Udviklingsprogram (UNDP) spiller en central rolle i at sikre operationel sammenhæng

i FN's støtte til udviklingslandene i implementeringen af 2030-dagsordenen på tværs af FN's
verdensmål. UNDP har desuden en særlig ekspertise inden for fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig
regeringsførelse, samt kriseforebyggelse og genopbygning. Gennem sin stærke landetilstedevæ-
relse er UNDP en vigtig rådgivende aktør for udviklingslandene i deres arbejde med at sikre en
integreret tilgang til verdensmålene i deres nationale planer og prioriteter.

I FN's udviklingsindsatser på landeniveau er UNDP også en vigtig aktør i at omsætte den
integrerede tilgang til verdensmålene i de operationelle aktiviteter, som FN's landeteams imple-
menterer under overordnet ledelse af FN's Resident Coordinators. UNDP har strategisk fokus på
bæredygtig og inkluderende vækst, demokratisk regeringsførelse og fredsopbygning, ligestilling
samt opbygning af modstandskraft, blandt andet gennem stærkere samtænkning af humanitære
og udviklingsmæssige indsatser. Gennem dette fokus er UNDP's indsatser med til at adressere
en række af de bagvedliggende årsager til migration. UNDP bidrager til forebyggelse og hånd-
tering af langvarige flygtninge- og fordrivelseskriser på landeniveau i samarbejde med andre ud-
viklingsorganisationer og humanitære organisationer og i tæt koordination med de relevante
værtslande. I den sammenhæng er UNDP's arbejde især relevant for verdensmål 1 (Afskaf fat-
tigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 10 (Mindre ulighed), ver-
densmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt verdensmål 17 (Partnerskaber for
handling). Særligt indsatser forbundet med opbygning af god regeringsførelse og stærke nationale
institutioner er udfordret flere steder i verden, ikke mindst i Afrika, og der er behov for en stærk
ledende rolle for UNDP på området, både ift. arbejdet med at forebygge potentialet for udbrud
af konflikt i mangel på god regeringsførelse og ift. at sætte effektivt ind med krisehåndtering og
genetablering af kritiske nationale funktioner i forlængelse af udbrud af kriser og konflikter. Et
fundament der desuden har gjort UNDP til en vigtig aktør i forhold til at styrke lande og rege-
ringers evne til at håndtere klimaforandringerne og sikre en grøn omstilling. UNDP spiller des-
uden en ledende rolle i den socioøkonomiske indsats.

Danmarks engagement med UNDP er forankret i en ny multilateral partnerskabsaftale mellem
Danmark og UNDP for perioden 2023-2025. Elementerne i aftalen vil i 2023 samlet være på
370,0 mio. kr., hvilket udgøres af 350,0 mio. kr. under nærværende konto og ca. 20,0 mio. kr.
fra § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer.

Under nærværende konto afsættes 125,0 mio. kr. som kernebidrag til organisationens pro-
grammer og aktiviteter. Som led i regeringens opprioritering af indsatser relateret til migration,
nærområde og skrøbelige stater fastholdes beløbet der afsættes til tematiske bidrag til god rege-
ringsførelse og fredsopbygning samt krisehåndtering og genopbygning til 185,0 mio. kr. Som led
i regeringens omprioritering af indsatser relateret til klima afsættes et nyt tematisk bidrag på 25,0
mio. kr. til natur, klima og energi henset til UNDP's stærke kompetencer på dette område. De
tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i
Afrika (Sahel-regionen og Afrikas Horn) samt Mellemøsten og Afghanistan. I samarbejdet med
UNDP vil Danmark desuden have fokus på at medvirke til effektivisering og nytænkning af or-
ganisationens indsatser. Det udmøntes bl.a. i, at der i 2023 afsættes 15,0 mio. kr. til UNDP's in-
novationsarbejde med henblik på at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange i UNDP's udvik-
lingsindsatser, der også fokuseres på aktiviteter i nærområderne. Finansieringen af multilaterale
rådgivere skal medvirke til at støtte gennemførelsen af de prioriteter, der er afspejlet i de øvrige
danske bidrag til UNDP.

Støtten til UNDP's aktiviteter vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNDP om
dansk prioriterede indsatser i udvalgte lande med udvidede partnerskaber.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)
Kontoen for FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er nedlagt fra og med 2018. Fra 2018

afholdes udgifterne over § 06.36.03.13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women).
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. FN Byen
FN-organisationerne i København er samlet i FN Byen, der er opført med en kontorbygning

(Campus 1) på Marmormolen og et højteknologisk lager for FN's Børnefond (UNICEF) (Campus
2) i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationer
og andre multilaterale organisationer som led i Danmarks samlede multilaterale bidrag. UNICEF's
indkøbsafdeling har til huse i et lager, hvori også varer fra bl.a. FN's Flygtningehøjkommissariat
(UNHCR) indgår. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunika-
tionsudgifter (bl.a. til kommunikation om FN's verdensmål), og udgifter der følger af de danske
værtskabsforpligtelser over for organisationerne. Herudover dækker bevillingen eventuelle ud-
gifter til dækning af flytte- og etableringsomkostninger for FN-organisationer og andre multila-
terale organisationer, der måtte vælge at etablere sig i København. Bevillingen bidrager til op-
nåelsen af de verdensmål, som de enkelte organisationer i FN Byen er med til at fremme. Der
henvises til anmærkningstekster for hhv. UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, UNHCR, WFP,
WHO og UNEP. I 2023 planlægges et bidrag på 175,0 mio. kr.

16. FN's Resident Coordinator-system
Med henblik på at styrke FN's evne til at bistå lande med at realisere 2030-dagsordenen blev

der fra dansk side bidraget med et treårigt tilsagn på 70,0 mio. kr. til den trustfond, der dækkede
den indledende finansiering af et styrket FN Resident Coordinator-system. Fonden indgår i Ge-
neralforsamlingsresolutionen vedrørende reform af FN's udviklingssystem, som Danmark og Al-
geriet ledte forhandlingerne om i foråret 2018. Fonden skulle sikre den nødvendige finansiering
af Resident Coordinator-systemet fra 1. januar 2019, og indtil øvrige finansieringsmekanismer
var på plads. Det overordnede formål med den styrkede Resident Coordinator-funktion var bl.a.
at sikre en forbedret og mere sammenhængende FN-indsats på landeniveau. Der blev i 2018 af-
givet tilsagn på 35,0 mio. kr. over § 06.36.06.24 Diverse multilaterale bidrag. I 2019 oprettedes
en selvstændig underkonto til formålet, hvorfra der blev afgivet 35,0 mio. kr. i tilsagn.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Kernebidrag .................................................................................................. 150,0 125,0 125,0 125,0 125,0
Tematiske og geografiske bidrag ............................................................... 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
Tematisk bidrag til natur, klima og energi ................................................. - 25,0 25,0 25,0 25,0
Innovationsfacilitet ....................................................................................... 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

I alt............................................................................................................... 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 136,0 125,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
10. Generelt bidrag til UNICEF

Udgift ................................................... 136,0 125,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 136,0 125,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Generelt bidrag til UNICEF
FN's Børnefond (UNICEF) er til stede i over 190 lande og arbejder for fremme af børns

rettigheder, børn og unges adgang til uddannelse, ernæring og sundhed samt beskyttelse af børn.
UNICEF har strategisk fokus på at styrke implementeringen af 2030-dagsorden, herunder at ar-
bejde tværgående med ligestilling og humanitære indsatser. UNICEF's arbejde er relevant for en
lang række af FN's verdensmål, herunder især verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 2
(Stop sult), verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse) og verdensmål
5 (Ligestilling mellem kønnene). UNICEF's humanitære arbejde udgør over 40 pct. af organisa-
tionens samlede aktiviteter, og organisationen er dermed en helt central aktør i det internationale
humanitære samarbejde og i koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende
indsats for at styrke modstandsdygtighed, konfliktforebyggelse, stabilitet samt bæredygtig udvik-
ling. UNICEF er ligeledes centralt positioneret til at afbøde både de langsigtede økonomiske og
socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19-krisen for bl.a. børn og unge som følge af bl.a.
skolelukninger, øget risiko for kønsbaseret vold og vold i hjemmet, samt udbredelse af skadelige
praksisser, samt en forstørret byrde på lokale sundhedssystemer ift. levering af primærpleje.
UNICEF har også det koordinerende ansvar for indkøb og distribution af COVID-19 vacciner i
COVAX-samarbejdet.

Danmarks engagement med UNICEF er forankret i den multilaterale partnerskabsaftale mel-
lem Danmark og UNICEF. Elementerne i aftalen i 2023 vil samlet være på 217,0 mio. kr., hvilket
udgøres af 150,0 mio. kr. fra nærværende konto, 60,0 mio. kr. fra § 06.39.03.10. Strategiske
Partnerskaber og Nødhjælpspuljer og ca. 7,0 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i
internationale organisationer.

Under nærværende konto afsættes 40,0 mio. kr. som kernebidrag til organisationens pro-
grammer og aktiviteter, mens 100,0 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til sundhed, uddannelse,
WASH (vand, sanitet og hygiejne) og beskyttelse af børn. De tematiske bidrag vil i overens-
stemmelse med danske prioriteter have fokus på indsatser i Sahel (Mali, Burkina Faso og Niger)
i Afrika. Der afsættes endvidere 10,0 mio. kr. til en ny innovationsenhed i Danmark, som skal
styrke organisationens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser på WASH-om-
rådet, herunder med særligt fokus på klimatilpasning samt at sikre forbedret adgang til rent
drikkevand og vand til produktion af afgrøder samt forbedret sanitet og håndtering af spildevand
i udviklingslande.

Støtten til UNICEF's aktiviteter vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNICEF
om dansk prioriterede indsatser i lande med udvidede partnerskaber.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

06.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale

organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for HIV/AIDS-, befolknings-, sundheds- og
ligestillingsområdet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 933,0 918,6 895,0 770,0 1.010,0 945,0 895,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

Udgift ................................................... 386,0 370,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 386,0 370,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

11. Seksuel og reproduktiv sundhed
og rettigheder ved globalt civil-

 samfund
Udgift ................................................... 219,0 235,6 210,0 210,0 250,0 210,0 210,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 219,0 235,6 210,0 210,0 250,0 210,0 210,0

12. Verdenssundhedsorganisationen
 WHO's udviklingsaktiviteter

Udgift ................................................... 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

13. FN's Ligestillingsenhed (UN
 Women)

Udgift ................................................... 78,0 78,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 78,0 78,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram
 (UNAIDS) m.fl.

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

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

15. Hiv/aids og øvrige befolknings-
 programmer

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

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

16. Den Globale Fond for Bekæm-
pelse af Aids, Tuberkulose og

 Malaria
Udgift ................................................... 125,0 125,0 125,0 - 200,0 175,0 125,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 125,0 125,0 125,0 - 200,0 175,0 125,0

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Kernebidrag .................................................................................................. 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Tematiske og geografiske bidrag ............................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Innovationsenhed på WASH (Vand, Sanitet og Hygiejne)........................ - 10,0 10,0 10,0 10,0
Innovationsfacilitet ....................................................................................... 10,0 - - - -

I alt............................................................................................................... 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
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17. Den Globale Vaccine Alliance
 (Gavi)

Udgift ................................................... 50,0 - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,0 - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
FN's Befolkningsfond (UNFPA) er FN's centrale organisation for fremme af seksuel og re-

produktiv sundhed og rettigheder (SRSR) og beskæftiger sig desuden med ligestilling og befolk-
ningsudvikling. UNFPA har fokus på implementeringen af 2030-dagsordenen med særlig vægt
på FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), her-
under varetagelse af de mest sårbare gruppers behov. UNFPA har således i sin Strategiske Plan
for 2022-2025 sat sig tre overordnede mål frem mod år 2030, som er: i) at udrydde al forebyg-
gelig mødredødelighed, ii) at opfylde alle udækkede behov for familieplanlægning og iii) at
stoppe al kønsbaseret vold samt skadelige skikke såsom tvangs- og børneægteskaber og kvindelig
omskæring. UNFPA's rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklings-
politiske målsætninger.

Med støtte fra bl.a. Danmark har UNFPA de seneste år styrket sin humanitære kapacitet.
UNFPA spiller en særlig rolle i det humanitære arbejde ift. at sikre livreddende SRSR samt at
forhindre seksuel og kønsbaseret vold. UNFPA's humanitære arbejde er samtidig afgørende for
at undgå at det arbejde, der i udviklingssammenhænge ydes for at ændre negative sociokulturelle
normer og praksisser, udbrede information om og adgang til SRSR, samt sikre pigers skolegang,
ikke sættes i bero eller går tabt under humanitære kriser, der kan ende med at blive langvarige.
UNFPA er således med til at understøtte koblingen mellem de humanitære og udviklingsmæssige
indsatser ved at bidrage til styrket modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling, også i forhold
til klimaforandringerne, bl.a. gennem arbejdet med SRSR.

Danmark har de seneste år derudover været en stor donor til UNFPA's tematiske fond,
UNFPA Supplies, der er det eneste FN-program dedikeret til familieplanlægning. Gennem indkøb
og levering til udviklingslande af moderne prævention og medicin til forebyggelse af mødredø-
delighed udgør programmet et konkret redskab til at understøtte kvinder og pigers SRSR.

UNFPA's arbejde blev yderligere aktualiseret af COVID-19-krisen, hvor der har været øgede
begrænsninger i kvinder og pigers adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser pga.
overbebyrdede sundhedsvæsener, omprioriteringer og afbrudte forsyningskæder, samtidig med,
at der overalt i verden har været rapporteret en stigning i kønsbaseret vold.

Danmarks engagement med UNFPA er forankret i den strategiske partnerskabsaftale mellem
Danmark og UNFPA. Elementerne i aftalen vil i 2023 samlet være på 396,0 mio. kr., hvilket
udgøres af 350,0 mio. kr. under nærværende konto, 40,0 mio. kr. fra § 06.39.03.10. Strategiske
Partnerskaber og Nødhjælpspuljer, og ca. 6,0 mio. kr. til finansiering af multilaterale rådgivere
over § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer.

Under nærværende konto afsættes 225,0 mio. kr. som kernebidrag til UNFPA's programmer
og aktiviteter. Yderligere 125,0 mio. kr. afsættes som tematisk bidrag til UNFPA Supplies, der
geografisk øremærkes til skrøbelige lande i Afrika.

Støtten til UNFPA's aktiviteter vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNFPA om
danske indsatser i udvalgte prioritetslande.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund
Kontoen bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og verdensmål

5 (Ligestilling mellem kønnene), med særligt fokus på fremme af seksuel og reproduktiv sundhed
og rettigheder (SRSR).

Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF): Over kontoen ydes bl.a.
kernebidrag til Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF). IPPF er pa-
raplyorganisation for ca. 120 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle
som global fortaler for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). Organisationens
aktiviteter koncentrerer sig om IPPF's strategiske plan for 2023-2028, der fokuserer på fremme
af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, seksualundervisning, bekæmpelse af
HIV/AIDS, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sund-
hedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder desuden på at integrere
SRSR, tilpasning/modstandsdygtighed over for klimaforandringer og miljømæssig bæredygtighed.
IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang og fokuserer på at nå de mest udsatte grupper. Danmark
lægger især vægt på prævention, seksualundervisning og kapacitetsopbygning af IPPF's med-
lemsorganisationer på regional- og landeniveau, særligt i forhold til fortalervirksomhed og leve-
ring af serviceydelser, samt en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering.
Danmark har støttet IPPF siden 1991. I 2023 planlægges afgivet tilsagn på 50,0 mio. kr. til IPPF.

AmplifyChange: Over kontoen ydes et bidrag til SRSR-indsatser, der har til formål at støtte
mindre græsrods- og civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og reproduktiv
sundhed og især rettigheder med fokus på Afrika syd for Sahara gennem fortalervirksomhed og
netværksopbygning. Tematisk er der særlig fokus på bekæmpelse af seksuel- og kønsbaseret vold,
herunder omskæring af piger; usikre aborter; stigmatisering på baggrund af seksuel orientering;
unge, herunder seksualundervisning; og adgang til serviceydelser for udsatte grupper. I 2023
planlægges afgivet tilsagn på 80,0 mio. kr. til AmplifyChange.

Women Deliver: Over kontoen blev der i 2020 ydet en bevilling på 40,0 mio. kr. for perioden
2020-2023 til Women Deliver, der arbejder på globalt plan for at fremme politisk og økonomisk
opbakning til ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Det danske bidrag
fokuserer bl.a. på Women Delivers partnerskabsarbejde og kapacitetsopbygning i Afrika ud fra
forståelsen om, at investeringer i fortalervirksomhed for pigers og kvinders rettigheder og mu-
ligheder kommer alle til gavn. Danmark har ydet støtte til Women Deliver siden etableringen i
2007. 

MSI Reproductive Choices: Over kontoen ydes et bidrag til MSI Reproductive Choices
(MSI)'s (tidligere kaldt Marie Stopes International) arbejde i udviklingslandene. MSI fremmer
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder med særligt fokus på adgang til prævention og
sikker abort. MSI leverer serviceydelser også hvor de offentlige sundhedssystemer ikke når ud,
herunder med mobile klinikker i vanskeligt tilgængelige områder. Samtidig arbejder MSI med
kapacitetsopbygning af det offentlige sundhedssystem, og engagerer regeringer og civilsam-
funds-organisationer for at styrke national og international politik på SRSR-området. MSI har
fokus på at nå særligt de unge, de fattigste og sårbare kvinder og piger, herunder i skrøbelige
områder og lande berørt af klimaforandringer. Der planlægges i 2023 afgivet tilsagn på 25,0 mio.
kr. til MSI.

International Aids Vaccine Initiative (IAVI): Kernebidrag til International Aids Vaccine Ini-
tiative (IAVI). IAVI er et partnerskab, der arbejder for udviklingen af en virksom AIDS-vaccine

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Kernebidrag .................................................................................................. 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Tematiske og geografiske bidrag ............................................................... 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

I alt............................................................................................................... 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
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med et særligt fokus på de HIV-virusstammer, der er fremherskende i udviklingslandene. Dan-
mark har støttet IAVI siden 2001. Der planlægges i 2023 afgivet tilsagn på 5,0 mio. kr. til IAVI.

International Partnership for Microbicides (IPM): IPM er en forskningsorganisation, der
spiller en ledende rolle i forskning og udvikling af mikrobicide produkter til forebyggelse mod
HIV-smitte i udviklingslandene. IPM samarbejder med offentlige og private partnere for at op-
bygge forskningskapacitet i udviklingslandene samt på sigt at sikre godkendelse og produktion
af effektive produkter til HIV-forebyggelse. Danmark har, med undtagelse af 2021, støttet IPM
siden oprettelsen i 2002. I 2023 planlægges afgivet tilsagn på 5,0 mio. kr. IPM er i gang med en
sammenlægning med organisationen Population Council, og det forventes at den danske støtte til
IPM kanaliseres til Population Council fremover.

Andet: Over kontoen kan desuden ydes støtte til strategiske indsatser og aktører inden for
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslande. Indsatserne vil blive udmøntet
på baggrund af Danmarks udviklingspolitiske prioriteter, herunder fremme af piger og kvinders
seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. I 2023 forventes et bidrag på 45,0 mio. kr. til
strategiske initiativer bl.a. i forbindelse med Danmarks medlederskab af handlingssporet om
SRSR under Beijing+25.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden,

herunder i udviklingslandene. Organisationen spiller en central rolle i forhold til opnåelsen af FN's
verdensmål især for verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), men også i indsatserne for styrket lige-
stilling, mindre ulighed og bredere bæredygtig udvikling og vækst. WHO's funktioner omfatter
fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og ka-
pacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning, monitorering af situationen på sund-
hedsområdet samt i stigende omfang også indsatser i forhold til pandemier og nødsituationer,
herunder i krise- og humanitære situationer. WHO har de senere år igangsat reformprocesser med
henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordrin-
ger. En uafhængig evaluering skal se på muligheder for at styrke WHO's kriseindsats på baggrund
af erfaringerne med COVID-19. Samtidig styrker WHO indsatsen for forebyggelse og behandling
af ikke-smitsomme sygdomme (NCD), herunder diabetes og kræft, som er en stigende global
sundhedsudfordring og et særskilt delmål under FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel). Danmark
støtter aktivt reformbestræbelserne i WHO bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog.
I 2023 planlægges et etårigt tilsagn på 70,0 mio. kr. til WHO, heraf 10,0 mio. kr. blødt øremærket
til NCD-indsatser.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) ........ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
AmplifyChange ............................................................................................ 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Women Deliver............................................................................................ - - 40,0 - -
MSI Reproductive Choices.......................................................................... 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
International Aids Vaccine Initiative (IAVI).............................................. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
International Partnership for Microbicides (IPM) ...................................... 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Andet ............................................................................................................ 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

I alt............................................................................................................... 210,0 210,0 250,0 210,0 210,0
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13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)
FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er en global forkæmper for ligestilling og har et tre-

strenget mandat: i) normativt, dvs. fortalervirksomhed og støtte til formuleringen af globale
standarder og normer for ligestilling, ii) operationelt, dvs. hjælp og rådgivning til medlemslande
ift. implementeringen af disse standarder, samt iii) koordination, dvs. lede og koordinere FN-sy-
stemets arbejde med ligestilling mellem kønnene og holde FN-systemet ansvarligt for at leve op
til egne forpligtelser på området. UN Women spiller en afgørende rolle ift. den globale ligestil-
lingsdagsorden og ift. at nå FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) inden 2030.

UN Women har strategisk fokus på implementeringen af den tværgående ligestillingsdags-
orden i verdensmålene gennem et strategisk fokus på områder, som er fundamentale for kvinders
ligestilling, herunder: i) styrkelse og implementering af globale normer, politikker og standarder
om ligestilling og kvinders rettigheder, ii) kvinders lederskab og deltagelse i beslutningsprocesser,
iii) økonomisk styrkelse, iv) vold mod kvinder og v) kvinders lederskab og deltagelse i indsatser
for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser. UN Womens arbejde er blevet yderligere aktu-
aliseret i lyset af COVID-19, da kvinder og piger i skrøbelige og fattige lande ofte er særligt
udsatte ifm. sundhedsrelaterede og økonomiske kriser.

Danmarks engagement med UN Women er forankret i den strategiske partnerskabsaftale
mellem Danmark og UN Women. Elementerne i aftalen vil i 2022 samlet være på 75,0 mio. kr.
under nærværende konto. Danmark tillægger UN Women's normative arbejde stor værdi, og det
danske bidrag gives derfor som et kernebidrag på 75,0 mio. kr.

Støtten til UN Women's aktiviteter vil eventuelt blive suppleret med konkret samarbejde med
UN Women om danske prioriterede indsatser i lande med udvidede partnerskaber.

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.
FN's HIV/AIDS-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) er et fælles program for UNDP, UNICEF,

UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Pro-
grammets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod HIV/AIDS og bistå nationale
regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning
af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af HIV/AIDS. UNAIDS
har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod HIV/AIDS og en mere
effektiv anvendelse af midlerne på landeniveau. UNAIDS har været førende i arbejdet med at
drive og videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang og er dermed i god overensstemmelse med
dansk politik og prioriteter med henblik på at fremme ligestilling og menneskerettigheder, her-
under seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt mindske ulighed og inddrage unge.
UNAIDS's nye globale strategi for perioden 2021-2026 bygger videre på 'Getting to Zero' og
fokuserer på forebyggelse, behandling og bekæmpelse af diskrimination. De specifikke strategiske
prioriteter i den nye strategi er koblet op på ti relevante FN verdensmål, herunder særligt ver-
densmål 3 (Sundhed og trivsel), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) og verdensmål 10
(Mindre ulighed), med klare mål for at støtte implementeringen af disse. UNAIDS-modellen med
en effektiv arbejdsdeling mellem aktører, tværsektorielt samarbejde, inddragelse af alle relevante
aktører og partnere inkl. civilsamfundet og berørte grupper kan ses som et forbillede for imple-
mentering af FN's verdensmål. I 2023 planlægges et tilsagn på 40,0 mio. kr.

15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria
Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser på landeniveau

for forebyggelse og behandling af HIV/AIDS, tuberkulose og malaria. Fonden finansierer indkøb
af medicin, myggenet mv. og indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklings-
landene og er en central aktør for opnåelsen af FN's verdensmål, ikke mindst på sundhedsområdet,
men også i forhold til at styrke ligestilling, mindske ulighed og bidrage til den bredere, bære-
dygtige samfundsudvikling. Fonden er en finansieringsmekanisme, som ikke er direkte til stede
på landeniveau, men som opererer gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisatio-
ner samt lokalt etableret kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Siden fondens etable-
ring i 2001 er der kanaliseret betydelige midler til bekæmpelsen af de tre sygdomme. Fonden har
gennemgået omfattende reformer siden 2011, som bl.a. er rettet mod risikostyring, allokering af
ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og
ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces også inkluderer
nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer
og strategier, herunder understøttelse af nationale sundhedssystemer, samt styrket fokus på de
fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Fonden vedtog i 2014 en ny finansieringsmodel,
der tilgodeser disse elementer.

Ved fondens sjette genopfyldningskonference i oktober 2019 lykkedes det at nå målet om
tilsagn på 14 mia. USD for tre-årsperioden 2020-2022, heraf 375,0 mio. kr. fra Danmark. Det
danske bidrag for den kommende syvende genopfyldning i 2023 forventes fastholdt på samme
niveau for den samlede periode (2023-2025).

17. Den Globale Vaccine Alliance (Gavi)
Den Globale Vaccine Alliance (Gavi) er et offentligt-privat partnerskab, der har til formål

at øge vaccineindsatsen i verdens fattigste lande, herunder også i forbindelse med en COVID-
19-vaccine, når en sådan er udviklet. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer
i 77 lande. Gavi arbejder ud fra princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som
katalysator for en øget vaccinationsindsats. Ved hjælp af storindkøb sikrer Gavi stærkt reducerede
priser på vacciner samt (del)finansierer vaccinationsindsatsen i en række fattige lande. Siden 2000
har Gavi bidraget til immuniseringen af mere end 580 millioner børn på verdensplan. I 2023
planlægges et nyt tilsagn på 25,0 mio. kr.

06.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes bidrag til at sikre kvalitetsuddannelse til alle i overens-

stemmelse med FN's verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse). Bidragene udmøntes gennem støtte til
multilaterale uddannelsesindsatser, der primært er rettet mod marginaliserede grupper i skrøbelige
og konfliktramte lande, herunder i særlig grad piger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 534,0 250,0 325,0 387,5 387,5 387,5 387,5
10. Global Partnership for Education

Udgift ................................................... 435,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 435,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

11. Education Cannot Wait
Udgift ................................................... 64,0 - 75,0 85,0 85,0 85,0 85,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 64,0 - 75,0 85,0 85,0 85,0 85,0
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12. Øvrige multilaterale uddannel-
 sesindsatser

Udgift ................................................... 35,0 - - 52,5 52,5 52,5 52,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 35,0 - - 52,5 52,5 52,5 52,5

10. Global Partnership for Education
Global Partnership for Education (GPE), etableret i 2002, har til formål at bidrage til at sikre

retten til kvalitetsuddannelse for alle børn. GPE støtter udvikling og gennemførelse af partner-
landenes nationale uddannelsesplaner og arbejder for at fjerne barrierer for pigers uddannelse
samt sikre adgang til uddannelse for marginaliserede grupper. Ca. 65 pct. af partnerskabets sam-
lede budget går til uddannelse i skrøbelige stater. GPE udgør dermed et centralt element i opnå-
else af FN's verdensmål, specielt i forhold til verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 4
(Kvalitetsuddannelse) og verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

I 2023 planlægges der afgivet tilsagn på 250,0 mio. kr. til GPE.

11. Education Cannot Wait
Education Cannot Wait (ECW), etableret i 2016, arbejder for at sikre adgang til uddannelse

i kriser og bygge bro mellem humanitære indsatser og mere traditionelle udviklingsindsatser.
ECW er specifikt målrettet uddannelsesindsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og for ud-
satte grupper, og har særligt fokus på piger. ECW er derfor en vigtig faktor i opnåelsen af ver-
densmål 4 (Kvalitetsuddannelse) og verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Der blev i 2019 afgivet et nyt fireårigt tilsagn til ECW på i alt 250,0 mio. kr. for perioden
2019-2022. I 2023 planlægges tilsagn på 85,0 mio. kr. til ECW.

12. Øvrige multilaterale uddannelsesindsatser
Der kan over nærværende konto afholdes bidrag til øvrige multilaterale uddannelsesindsatser

i udviklingslande. Det vil være initiativer, der arbejder for senest i 2030 at opnå FN's verdensmål
4 (Kvalitetsuddannelse), og som har et særligt fokus på de mest udsatte grupper, herunder i særlig
grad piger.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøfaciliteter,

herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre
internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende
initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Naturres-
sourcer, energi og klimaforandringer med henblik på at skabe større overblik over den danske
miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
12. Øvrige miljøbidrag

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

  øvrige udland ................................ - - - - - - -
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12. Øvrige miljøbidrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer,
til det udviklingsrelaterede bidrag til OECD's Udviklingskomité samt udgifter til dansk interes-
sevaretagelse i internationale organisationer gennem rådgivere mv. Tidligere blev bidragene til
FN's arbejdsorganisation ILO samt bidrag til aktiviteter inden for handel og udvikling afholdt over
kontoen. Disse bidrag er fra og med 2017 overført til § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og
forretningsmuligheder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 203,2 100,2 111,0 124,7 111,0 127,7 113,0
10. FN's organisation for Industriel
 Udvikling (UNIDO)

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

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

16. Interessevaretagelse i internatio-
 nale organisationer

Udgift ................................................... 100,8 80,9 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 100,8 80,9 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

19. FN-forbundet i Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

23. OECD-DAC udviklingsrelateret
 bidrag
 Udgift ................................................... 5,0 6,7 - 14,7 - 19,7 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 5,0 6,7 - 14,7 - 19,7 -

24. Diverse multilaterale bidrag
Udgift ................................................... 97,4 12,7 21,0 20,0 21,0 18,0 23,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 97,4 12,7 21,0 20,0 21,0 18,0 23,0

25. FN's kontor for Narkotika og
 Kriminalitet (UNODC)

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,8
I alt .................................................................................................................................. 1,8



§ 06.36.06.10. 119

10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO)
Under hensyntagen til den samlede fokusering og danske prioriteter i FN-samarbejdet op-

sagde Danmark i 2015 medlemskabet af UNIDO. Det sidste bidrag til UNIDO blev afgivet i 2016,
og Danmark trådte endeligt ud af organisationen ved udgangen af 2016. Der vil ikke blive afgivet
yderligere danske bidrag til UNIDO.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Interessevaretagelse i internationale organisationer
Det multilaterale rådgiverprogram har til formål at styrke dansk interessevaretagelse i inter-

nationale organisationer og gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken,
men også med de regionale udviklingsbanker og siden 2018 i internationale tænketanke med
danske udviklingspolitiske interesser. Programmet omfatter et større juniorrådgiverprogram, se-
niorrådgivere samt Special Assistants. De pågældende ansættes som altovervejende hovedregel
af de internationale organisationer.

Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra ar-
bejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale
udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra
danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes
til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke FN's samlede koordine-
ringsindsats lokalt i felten. Fokus vil fremover bl.a. være på klima, miljø og tilsvarende emner.
Der opstilles en ambition om, at en fjerdedel af de multilaterale rådgiverindsatser målrettes se-
kunderinger, der understøtter klima, miljø, biodiversitet og bæredygtig vækst/udvikling.

 Over kontoen kan der betales for bistand til rekruttering af seniorrådgivere til multilaterale
organisationer samt juridisk og regnskabsmæssig bistand. Udgifter til løn mv. for multilaterale
junior- og seniorrådgivere samt Special Assistants i relation til gennemførelsen af interventioner,
programmer og projekter kan afholdes over de enkelte indsatser.

Siden 2017 har finansiering af multilaterale rådgivere været en integreret del af de samlede
aftaler med flere organisationer.

I 2023 forventes der afsat 90,0 mio. kr. til multilaterale rådgivere mv., herunder bl.a. til
UNDP, UNICEF og UNFPA. Beløbene indgår i den samlede støtte til de nævnte organisationer,
jf. § 06.36.01.10. FN's Udviklingsprogram (UNDP), § 06.36.02.10. Generelt bidrag til FN's
Børnefond (UNICEF) og § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA).

19. FN-forbundet i Danmark
Bidraget til FN-forbundet er fra og med 2016 overflyttet til § 06.11.15. Ikke lovbundne til-

skud til internationale formål og institutioner. 

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag
OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-

samarbejde, særligt på områder som udviklingsstatistik og dataindsamling, definitionen af ud-
viklingsbistand, udviklingsfinansiering og peer reviews af DAC-landenes udviklingssamarbejde.
Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practi-
ces osv. inden for en række udviklingspolitiske områder.

I 2017 gennemførtes en reformproces der bl.a. resulterede i vedtagelse af et nyt mandat for
DAC. Mandatet fastholder en række af DAC's kerneopgaver, men lægger samtidig øget vægt på
DAC's rolle ift. bredere udviklingspolitiske diskussioner, herunder vedrørende udviklingsfinansi-
ering og DAC's bidrag til implementeringen af 2030-dagsordenen. Danmark bidrager frivilligt til
hvert af DAC's toårige arbejdsprogrammer. I 2023 planlægges et tilsagn på 14,7 mio. kr., der vil
dække perioden 2023-2024.

Over kontoen kan også ydes bidrag til Danmarks medlemskab af OECD's Udviklingscenter,
hvis formål er at stimulere forskning, kontakt og udveksling af information og ideer mellem in-
dustrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at bidrage til økonomisk vækst i udvik-
lingslandene.
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Over kontoen kan også ydes bidrag til Multilateral Organisation Performance Assessment
Network (MOPAN), der er et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage
fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. MOPAN's arbejde ko-
ordineres af MOPAN-sekretariatet i OECD-regi.

24. Diverse multilaterale bidrag
Under kontoen afholdes en række multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske ud-

viklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale konti.
I 2023 planlægges afgivet tilsagn for samlet 20,0 mio. kr. Heraf indgår bidrag, som har til formål
at understøtte konkrete initiativer, der bl.a. understøtter initiativer af FN på udviklingsområdet i
overensstemmelse med danske politiske prioriteter.
Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbank-

gruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks
bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer og til EU's Udviklingsfond (EUF) via den Eu-
ropæiske Udviklingsbistand.

06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)
Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken

(IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1.295,0 631,6 682,2 675,2 873,1 812,7 783,1
Indtægtsbevilling ......................................... 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
10. Verdensbanken (IBRD) (tekst-
 anm. 15)

Udgift ................................................... 174,6 25,2 70,0 91,5 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 8,6 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 166,0 25,2 70,0 91,5 - - -

11. Den Internationale Udviklings-
 sammenslutning (IDA)

Udgift ................................................... 1.035,4 606,7 562,2 573,7 823,1 762,7 733,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 1.035,4 606,7 562,2 573,7 823,1 762,7 733,1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account
vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
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12. Den Internationale Valutafond
 (IMF)

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

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

14. Bistand til Mellemøsten gennem
 IBRD

Udgift ................................................... - -0,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

15. Special Action Account
Indtægt ................................................ 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

17. Verdensbankens Globale Facili-
tet for Katastrofeforebyggelse
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

18. Global Partnership for Education
 (GPE)

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

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

19. Verdensbankens indsatser for
skrøbelighed, konflikt og fordri-

 velse
Udgift ................................................... 85,0 - 50,0 10,0 50,0 50,0 50,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 85,0 - 50,0 10,0 50,0 50,0 50,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,2
I alt .................................................................................................................................. 4,2

10. Verdensbanken (IBRD) (tekstanm. 15)
Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), i daglig tale kendt som

Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 189 medlemslande. IBRD's formål er at bidrage til
økonomisk og social fremgang i mellemindkomstlandene med forbedring af levevilkårene for de
ringest stillede 40 pct. af befolkningen og fremme af vækst på et miljø- og klimamæssigt for-
svarligt grundlag som overordnede mål. Danmarks aktieandel af IBRD udgør ca. 0,78 pct. Den
seneste kapitaludvidelse blev godkendt i 2018 og Danmark ventes at indbetale sin andel heraf
svarende til omkring 371,1 mio. kr. over en fireårig periode begyndende i 2020. Desuden tegner
Danmark sig for ca. 2,4 mia. kr. som ikke-indbetalt aktiekapital. Verdensbanken betragtes som
en central organisation i bestræbelserne på at nå FN's verdensmål i deres helhed, men er særlig
relevant i forhold til verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), ver-
densmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), og verdensmål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.
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11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA)
Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under

Verdensbanken. IDA er en væsentlig og effektiv global udviklingsaktør, som spiller en overordnet
rolle i at hjælpe verdens fattigste lande med at udvikle deres økonomier. Det sker bl.a. ved hjælp
af reformunderstøttende statslån, projektlån og rådgivning. IDA er iblandt verdens største udvik-
lingsaktører med nye aktiviteter hvert år for ca. 210 mia. kr. IDA bidrager til klimadagsordenen
via støtte til den grønne omstilling af samfundsøkonomien og drivhusgastunge sektorer, som
energi, transport og forarbejdning. IDA's bistand til jobskabelse, styrkelse af samhandel og støtte
til lande, der er værter for store grupper af flygtninge har direkte indvirkning på migrations-
dagsordenen. Gennem reduktion af risikoniveauet for den private sektor er IDA desuden, alene
og bl.a. i samarbejde med Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC), katalysator for private
investeringer.

IDA finansieres igennem flerårige genopfyldningsrunder. Den seneste genopfyldning
(IDA20) fokuserer særligt på sundhed og uddannelse, klima, skrøbelige og konfliktramte stater,
ligestilling samt job og økonomisk omstilling med hovedparten af midlerne målrettet Afrika.
Danmark planlagde i 2022 et samlet tilsagn til IDA20 på op til 2.357,0 mio. kr. med flerårig
udgiftsvirkning på finansloven. Som følge af store behov og efterspørgsmål hos udviklingslande
til håndtering af COVID-19 blev den 20. genopfyldning af IDA (IDA20) fremrykket med et år.
Der blev derfor indgået aftale om IDA20 i 2022 med udgiftsvirkning på finansloven fra 2023 og
frem.

IDA bidrager til samtlige verdensmål, men med verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål
3 (Sundhed og trivsel), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), og verdensmål 13 (Klima-
indsats) som overordnede og sammenhængende mål.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)
Over kontoen finansieres bidrag til Den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattig-

domsreduktion og Vækst (PRGT). PRGT yder lån på lempelige vilkår til lavindkomstlande med
strukturelle eller midlertidige betalingsbalanceproblemer, f.eks. i tilfælde af humanitære eller na-
turrelaterede katastrofer. Danmark bidrager, ligesom en række andre lande, via Nationalbanken
også med lånemidler til PRGT. Den lave rente på lån fra PRGT finansieres af en såkaldt subsi-
diekonto. Subisidiekontoen finansieres via provenuet fra salg af en del af guldreserverne i IMF
samt frivillige bidrag fra medlemslandene. Danmark bidrog senest med 50,0 mio. kr. i 2013 og
121,8 mio. kr. i 2014 svarende til Danmarks kvoteandel.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Special Action Account
Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste ud-

viklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp
og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbage-
betalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-
initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.
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17. Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

18. Global Partnership for Education (GPE)
Kontoen er nedlagt fra og med 2019. Den danske støtte til Global Partnership for Education

afholdes fremover over § 06.36.04.10. Global Partnership for Education.

19. Verdensbankens indsatser for skrøbelighed, konflikt og fordrivelse
Over kontoen afholdes bidrag til indsatser til at understøtte Verdensbankens stigende fokus

på skrøbelighed, konflikt, vold og fordrivelse. Konflikter og fordrivelser bliver stadigt mere
langvarige. Mere end halvdelen af verdens fattige forventes i 2030 at bo i lande karakteriseret
ved skrøbelighed, konflikt og vold samt i mange tilfælde også klimarelateret sårbarhed. Det har
samlet set store omkostninger til følge, ikke blot for berørte lokalsamfund og omgivende regioner,
men også for det internationale samfund, herunder også gennem afledte effekter som fordrivelse
og irregulær migration.

Verdensbanken har på den baggrund styrket indsatsen i skrøbelige, konflikt- og voldsramte
lande og regioner med afsæt i en ny strategi for skrøbelighed, konflikt og vold for 2020-2025.
Strategien bidrager til en mere sammenhængende tilgang for Verdensbankgruppen og en styrkelse
af samarbejdet med bl.a. FN og civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke koblingen
mellem humanitær bistand, udviklings- og fredsopbygningsindsatser.

Der forventes i 2023 afsat 10,0 mio. kr. til Verdensbanken og UNHCR's Joint Data Center
(JDC), som er placeret i FN Byen i København. Fokus vil være på en fortsættelse af JDC's akti-
viteter, herunder generere socioøkonomisk data og analyser i flygtningekontekster.

Kontoen giver mulighed for at yde strategisk støtte for at fremme prioriteringen af særlige
indsatsområder, der samtidig understøtter danske prioriteter inden for skrøbelighed, konflikt, vold
og fordrivelse.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker

for Afrika, Asien og Latinamerika. De multilaterale udviklingsbanker har legitimitet, kapacitet
og tilstedeværelse i de lande, hvor konsekvenserne af de globale udfordringer er særligt store.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 66,8 63,1 66,0 64,6 64,6 64,6 64,6
10. Den Afrikanske Udviklingsbank

(AfDB) (tekstanm. 16)
Udgift ................................................... 66,8 67,0 66,0 64,6 64,6 64,6 64,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,2 - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... 67,0 67,0 66,0 64,6 64,6 64,6 64,6

11. Den Asiatiske Udviklingsbank
 (AsDB)

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

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

12. Den Interamerikanske Udvik-
 lingsbank (IDB)

Udgift ................................................... - -3,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -3,9 - - - - -



124 § 06.37.02.

13. Den Asiatiske Infrastrukturinve-
 steringsbank (AIIB)

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

  øvrige udland ................................ - - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,1
I alt .................................................................................................................................. 18,1

10. Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) (tekstanm. 16)
Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 81 medlemslande.

AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattig-
domsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,12 pct. AfDB vedtog i 2015 High-Five
Strategien, der fokuserer bankens aktiviteter på fem strategiske prioriteter: 1) Elektrificere Afrika,
2) Brødføde Afrika, 3) Industrialisere Afrika, 4) Integrere Afrika og 5) Forbedre livskvaliteten
for den afrikanske befolkning. Derudover omfatter strategien følgende tværgående prioriteter:
klima, skrøbelighed, ligestilling, økonomisk governance samt unge og jobs. Banken fremstår i
dag som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Således
bidrager AfDB til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære prioriteter
igennem bl.a. støtte til den grønne omstilling samt klimatilpasning, etablering af infrastruktur
med fokus på bl.a. adgang til vand og vedvarende energi i Afrika, nedbringelse af fattigdom og
ulighed, herunder gennem vækst og jobskabelse, ligestilling og udvikling i skrøbelige stater.
Banken spiller ligeledes en central rolle i at afhjælpe de økonomiske og udviklingsmæssige
konsekvenser af COVID-19 i Afrika.

Danmark deltog i 2019 i en generel kapitaludvidelse af AfDB med et dansk bidrag på ca.
536,0 mio. kr. i perioden 2020-2027. I 2020 stillede Danmark desuden midlertidig ekstraordinær
garantikapital på 2,8 mia. kr. til rådighed for AfDB for at modgå de økonomiske konsekvenser
af COVID-19-krisen. AfDB bidrager bredt til opfyldelse af verdensmålene med særligt fokus på
verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), verdensmål 7 (Bæredygtig
energi), verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), og verdensmål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB)
Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. Dan-

marks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. Danmark deltog senest i en kapitaludvidelse
med et bidrag på ca. 70,0 mio. kr. i 2010. Med AsDB's formål om at bidrage til økonomisk og
social fremgang i Asien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst,
social udvikling og god regeringsførelse, bidrager banken til opnåelse af FN's verdensmål bredt
set og navnlig til verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk
vækst) og verdensmål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.
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12. Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB)
Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande.

IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlande i Latin-
amerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig vækst, social ud-
vikling samt god regeringsførelse. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og seneste kapitaludvidelse
med et engangsbidrag på ca. 16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012. Der pågår løbende generelle
drøftelser om muligheden for en ny kapitaludvidelse, men en sådan er medio 2022 endnu ikke
konkretiseret. Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17 pct. Banken bidrager bredt til
opnåelse af FN's verdensmål, herunder navnligt til verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål
7 (Bæredygtig energi) og verdensmål 13 (Klimaindsats).

13. Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)
Danmark er stiftende medlem af Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) med et

kapitalbidrag på ca. 500,0 mio. kr. (indbetalt over fire år 2016-2019). Hertil kommer garantika-
pital på 2,0 mia. kr., som ikke skal indbetales. AIIB blev formelt operativ i januar 2016. AIIB
har til formål at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Asien gennem infrastrukturinveste-
ringer i bred forstand. AIIB skal ifølge vedtægterne arbejde tæt sammen med andre multilaterale
og bilaterale udviklingsaktører samt den private sektor. AIIB er kapitaliseret med ca. 680 mia.
kr., hvoraf ca. 75 pct. finansieres af regionale medlemmer og de resterende af ikke-regionale
medlemmer. AIIB bidrager til realisering af FN's verdensmål bredt, men med særlig vægt på
verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur) og
verdensmål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er
knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes end-
videre Danmarks bidrag til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 351,5 470,1 411,6 350,2 354,3 354,8 348,6
10. Den Afrikanske Udviklingsfond
 (AfDF)
 Udgift ................................................... 174,4 175,0 173,0 101,3 103,3 102,1 97,6

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 174,4 175,0 173,0 101,3 103,3 102,1 97,6

11. Den Asiatiske Udviklingsfond
 (AsDF)

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

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

13. Den Nordiske Udviklingsfond
 (NDF)

Udgift ................................................... - 48,6 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 48,6 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

14. Multilaterale gældslettelsesinitia-
 tiver

Udgift ................................................... 177,0 246,5 189,6 199,9 202,0 203,7 202,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 177,0 246,5 189,6 199,9 202,0 203,7 202,0
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,5
I alt .................................................................................................................................. 3,5

10. Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF)
Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den Afrikanske Udviklingsbank

og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til de fattigste afrikanske lande.
Danmark deltog i 2019 i den 15. genopfyldning, AfDF15, med et forventet dansk bidrag på ca.
694,0 mio. kr. svarende til en bidragsandel på 1,6 pct. AfDF15 dækker fondens aktiviteter i pe-
rioden 2020-2022, som havde to overordnede prioriteter: 1) Investering i bæredygtig infrastruktur
med henblik på at fremme økonomisk transformation og integration og 2) Investering i mennesker
og kapacitetsopbygning med henblik på at fremme inklusiv vækst og jobskabelse. AfDF15 fo-
kuserede endvidere på tværgående problemstillinger som klima, ligestilling, god regeringsførelse,
privatsektorudvikling og skrøbelighed. AfDF bidrager bredt til opfyldelse af FN's verdensmål
med særligt fokus på verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem køn-
nene), verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), verdensmål 7 (Bæredygtig energi), og verdensmål
13 (Klimaindsats). AfDF bidrager til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og hu-
manitære prioriteter igennem støtte til den grønne omstilling og klimatilpasning, nedbringelse af
fattigdom og ulighed, herunder ved hjælp af vækst og jobskabelse, ligestilling og udvikling i
skrøbelige stater. Forhandlingerne af den 16. genopfyldning af AfDF foregik i 2022, og tilsagn
forventes at blive indgået i 2023.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF)
Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den Asiatiske Udviklings-

bank (AsDB) og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande
i Asien. AsDF skal i stigende grad være selvfinansierende, hvilket bl.a. muliggøres af den positive
økonomiske udvikling i Asien. En ny strategi for AsDB's samlede aktiviteter frem mod 2030 er
vedtaget, og fokus er på bankens bidrag til implementeringen af FN's verdensmål og klimamålene.
Danmark bidrog i 2017 med 85,4 mio. kr. til den 11. genopfyldning af AsDF for perioden
2017-20. Danmark afstod fra deltagelse i fondens 12. genopfyldning. AsDF har særligt fokus på
FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) og verdensmål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)
Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) bidrager med innovativ finansiering til klimaindsatser

i udviklingslande, herunder særligt i Afrika. De nordiske ejere af fonden blev enige om en gen-
opfyldning med start i 2021, og Danmarks samlede bidrag til fonden ventes fordelt over en tiårig
periode. Fonden arbejder primært på opnåelse af verdensmål 13 (Klimaindsats) og verdensmål 7
(Bæredygtig energi). Der planlægges et bidrag på 49,0 mio. kr. i 2023.

Kontoen er en rammebevilling.
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14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer
Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institu-

tioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande.
Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief
Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle re-
stancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted
Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig
til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes
i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter
gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den Afri-
kanske Udviklingsbank og Den Internationale Valutafond.

For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag
til Verdensbanken frem til 2044 og til Den Afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Modellen
indebærer, at donorerne allerede ved vedtagelsen af MDRI afgav betingede tilsagn om at dække
de samlede omkostninger i hele perioden. Tilsagnet var betinget af parlamentarisk godkendelse.
Det betingede tilsagn konverteres i forbindelse med udviklingsfondenes regelmæssige genop-
fyldninger hvert tredje år til tiårige ubetingede tilsagn. De tiårige faste tilsagn giver Verdens-
banken og Den Afrikanske Udviklingsbank mulighed for at planlægge og implementere udlåns-
aktiviteter længere ud i fremtiden. Det blev i 2022 tiltrådt, jf. akt. 189 af 3. februar 2022, at
forlænge Danmarks ubetingede tilsagn til AfDB til 2032 og til Verdensbanken til 2033 med
samlet op til 800,1 mio. kr. for perioden 2029-2033.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Eu-

ropæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den
EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår
i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 684,8 554,5 414,0 310,0 265,6 134,1 134,1
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Den Europæiske Udviklingsfond
 (EUF)

Udgift ................................................... 684,8 554,5 414,0 310,0 265,6 134,1 134,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 684,8 554,5 414,0 310,0 265,6 134,1 134,1
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.3 Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være
mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende
finansår.

BV 2.2.11 Tilskud under 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 20,9
I alt .................................................................................................................................. 20,9

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de ud-

viklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen og med de
oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra
medlemslandene til EU-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og ikke over
EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF afholdes på udbetalingstidspunktet, herunder udgifter
til betaling af eventuelle negative renter som tilskrives Kommissions EUF-konto i Danmark.

Frem til og med EUF 8 (Lomé IV) bestod en del af det danske bidrag af risikovillig kapital,
som bl.a. blev anvendt til udbetaling af lån på særlige vilkår. Tilbagebetalingerne indsættes i
henhold til aftalen om finansiering af Den Europæiske Unions bistand på en særlig konto i EIB,
hvori det er beskrevet, at medlemsstaterne kan anmode om udbetaling af disse midler, medmindre
Rådet beslutter andet. Danmark vil løbende hjemtage midlerne, der indtægtsføres på nærværende
konto.

I forbindelse med at EUF'en udfases efter 2020, budgetteres der på kontoen med en faldende
profil i 2023 samt i BO-årene på baggrund af opdaterede skøn for bidragene til EUF'en. Bidraget
forventes endeligt udfaset i 2028, hvorefter EU-bistanden til ovennævnte lande alene vil være
finansieret over EU's almindelige budget.

06.37.05. Delegerede Partnerskaber (Reservationsbev.)
Under hovedkontoen afholdes indtægter og udgifter ifm. delegerede partnerskaber, hvor

Danmark implementerer udviklingsbistand på vegne af andre donorer. Aktiviteterne under kon-
toen er finansieret af danske samarbejdspartnere, som f.eks. EU, og tæller dermed ikke med i
opgørelsen af den danske udviklingsbistand til OECD/DAC eller i regeringens målsætning om
minimum 0,7 pct. af BNI som udviklingsbistand. Udgifter til programmedarbejdere udlånt af
Udenrigsministeriet afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet
til nærværende konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Der er for § 06.37.05. Delegerede partnerskaber adgang til, at indtægter
kan anvendes til en tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen.

BV 2.10.5 Der er for § 06.37.05. Delegerede partnerskaber adgang til at foretage
intern statslig overførsel til § 06.11.01.11. Almindelig virksomhed til
afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, herunder til
løn, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 427,4 78,8 83,7 0,8 - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 427,4 78,8 83,7 0,8 - -
10. Partnerskab vedr. støtte til ud-

vikling af udvalgte værdikæder i
 landbruget

Udgift ................................................... - 42,2 0,9 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 42,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,9 - - - -
Indtægt ................................................ - 42,2 0,9 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 42,2 0,9 - - - -

11. Partnerskab vedr. fremme af de-
 mokratisk regeringsførelse

Udgift ................................................... - 159,2 0,4 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 158,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,3 0,4 - - - -
Indtægt ................................................ - 159,2 0,4 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 159,2 0,4 - - - -

12. Partnerskab vedr. støtte til føde-
varesikkerhed og konkurrence-

 dygtige landbrugsværdikæder
Udgift ................................................... - 24,8 0,7 0,4 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 23,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 1,7 0,7 0,4 - - -
Indtægt ................................................ - 24,8 0,7 0,4 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 24,8 0,7 0,4 - - -

13. Partnerskab vedr. støtte til kvin-
der og unge i agribusiness
Udgift ................................................... - 113,5 1,8 0,8 0,8 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 112,3 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 1,3 1,8 0,8 0,8 - -
Indtægt ................................................ - 113,5 1,8 0,8 0,8 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 113,5 1,8 0,8 0,8 - -

14. Partnerskab vedr. støtte til privat
virksomhedsudvikling i land-

 brugssektoren
Udgift ................................................... - 8,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 8,9 - - - - -
Indtægt ................................................ - 8,9 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 8,9 - - - - -

15. Partnerskab vedr. retshjælp til
sårbare og fattige befolknings-

 grupper
Udgift ................................................... - 13,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 12,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 1,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 13,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 13,5 - - - - -
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16. Partnerskab vedr. støtte til skat-
 temodernisering

Udgift ................................................... - 13,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 13,5 - - - - -
Indtægt ................................................ - 13,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 13,5 - - - - -

17. Partnerskab vedr. markedsdrevet
kommercialisering af landbrugs-

 værdikæder
Udgift ................................................... - 21,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 21,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 21,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 21,0 - - - - -

18. Partnerskab vedr. Freds- og Sta-
biliseringsprogrammet for Sahel
Udgift ................................................... - 15,8 75,0 75,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 15,8 75,0 75,0 - - -
Indtægt ................................................ - 15,8 75,0 75,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 15,8 75,0 75,0 - - -

19. Partnerskab vedr. økonomisk
vækst og jobskabelse
Udgift ................................................... - 14,9 - 7,5 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 14,9 - 7,5 - - -
Indtægt ................................................ - 14,9 - 7,5 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 14,9 - 7,5 - - -

10. Partnerskab vedr. støtte til udvikling af udvalgte værdikæder i landbruget
Programmet har til formål at støtte en bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling primært

i landbrugssektoren i Uganda med fokus på adgang til finansiering og kapacitetsudvikling af små
og mellemstore landbrugsvirksomheder og bidrager primært til verdensmål 8 (Anstændige jobs
og økonomisk vækst). Programmet støttes af USAID, SIDA samt EU i samarbejde med Danmark
og implementeres igennem Agricultural Business Initiative (ABI). Danmark gav i 2019 et bidrag
til partnerskabet som del af landeprogrammet under § 06.32.01.12. Uganda.

11. Partnerskab vedr. fremme af demokratisk regeringsførelse
Multidonorprogrammet for god regeringsførelse har til formål at fremme den ugandiske be-

folknings deltagelse i landets demokratiske processer og myndighedernes opretholdelse og be-
skyttelse af befolkningens rettigheder og bidrager primært til verdensmål 16 (Fred, retfærdighed
og stærke institutioner). Programmet finansieres af Nederlandene, Irland, Norge, Sverige, Østrig
og EU i samarbejde med Danmark og implementeres igennem Democratic Governance Facility
(DGF). Danmark gav i 2018 et bidrag til partnerskabet som del af landeprogrammet under §
06.32.01.12. Uganda.

12. Partnerskab vedr. støtte til fødevaresikkerhed og konkurrencedygtige landbrugsværdi-
kæder

Formålet med programmet er kapacitetsopbygning af aktører i værdikæder inden for land-
bruget, kommunalbestyrelser og den private sektor inden for fødevaresikkerhed i Kenya.
Programmet bidrager primært til verdensmål 2 (Stop sult) og finansieres af EU i samarbejde med
Danmark. Programmet implementeres af Micro Enterprises Support Programme Trust (MESPT),
der arbejder sammen med den danske sektorrådgiver under myndighedssamarbejdet og udvalgte
kommunalbestyrelser. Danmark gav i 2017 et bidrag til partnerskabet som del af landeprogram-
met under § 06.32.01.11. Kenya.
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13. Partnerskab vedr. støtte til kvinder og unge i agribusiness
Formålet med programmet er meningsfuld jobskabelse for unge og kvinder inden for land-

brugets værdikæder i Kenya. Programmet støtter iværksætterånd og nytænkning inden for land-
brugets værdikæder med hovedvægt på jobskabelse og etablering af små virksomheder og bidra-
ger primært til verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). EU finansierer programmet
i samarbejde med Danmark, og det implementeres lokalt af partneren Kenya Climate Innovation
Centre (KCIC). Danmark afgav et bidrag i 2020 til partnerskabet som del af landeprogrammet
under § 06.32.01.11. Kenya.

14. Partnerskab vedr. støtte til privat virksomhedsudvikling i landbrugssektoren
Programmet har til formål at sikre bedre adgang til finansiering for små- og mellemstore

virksomheder i Burkina Faso samt styrke deres adgang til teknisk og finansiel rådgivning. Pro-
grammet sigter på at øge virksomhedernes produktion for derigennem at øge efterspørgslen på
afgrøder, hvilket kan lede til jobskabelse på lokalt niveau. Programmet bidrager primært til ver-
densmål 1 (Afskaf fattigdom) og til dels verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst)
og finansieres af EU i samarbejde med Danmark. Programmet implementeres i samarbejde med
et dansk konsulentbureau gennem en lokal forvalter. Danmark gav i 2013 et bidrag til partner-
skabet som del af landeprogrammet under § 06.32.01.17. Burkina Faso.

15. Partnerskab vedr. retshjælp til sårbare og fattige befolkningsgrupper
Programmet har til formålet at sikre retshjælp til den fattigste del af befolkningen, som ellers

ikke har adgang til juridisk bistand i Tanzania. Støtten udmøntes via mindre organisationer af
såkaldte barfodsjurister, som løser forskellige typer af konflikter, såsom vold mod kvinder, ar-
vesager og sager om jordrettigheder. Programmet bidrager primært til verdensmål 5 (Ligestilling
mellem kønnene) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og finansieres i
delegeret samarbejde med EU. Danmark gav i 2016 et bidrag til partnerskabet som del af lande-
programmet under § 06.32.01.10. Tanzania.

16. Partnerskab vedr. støtte til skattemodernisering
Programmet har til formål gennem reforminitiativer, og i samarbejde med skattemyndighe-

derne, at bidrage til en forbedret og mere effektiv skatteforvaltning og skatteinddrivelse i Tanza-
nia. Øget skatteindtægt er afgørende for at finansiere opfyldelsen af verdensmålene generelt, og
specifikt vil programmet bidrage primært til verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 8
(Anstændige jobs og økonomisk vækst) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institu-
tioner). Programmet støttes i samarbejde med Norge, Finland og EU, hvorunder EU og Danmark
har indgået aftale om et delegeret partnerskab. Danmark gav i 2014 et bidrag til partnerskabet som
del af landeprogrammet under § 06.32.01.10. Tanzania.

17. Partnerskab vedr. markedsdrevet kommercialisering af landbrugsværdikæder
Programmet har til formål at fremme jobskabelse i landbrugssektoren i Etiopien igennem

markedsdrevet kommercialisering med fokus på modernisering, øget produktion, styrkede værdi-
kæder, teknologiske og grønne innovative løsninger. Samtidig skabes bedre rammebetingelser for
den private sektor og forbedrede økonomiske muligheder for især unge og kvinder. Programmet
implementeres af det Etiopiske Landbrugsforandringsagentur (ATA) og bidrager primært til ver-
densmål 1 (Afskaf fattigdom) og verdensmål 8 (Anstændige job og økonomisk vækst) og støttes
af Nederlandene, EU, Frankrig, Norge og Danmark. Herunder håndteres Norges bidrag som et
delegeret partnerskab med Danmark. Danmark gav i 2018 et bidrag til partnerskabet som del af
landeprogrammet under § 06.32.01.05. Etiopien.
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18. Partnerskab vedr. Freds- og Stabiliseringsprogrammet for Sahel
Programmet har fokus på fred, sikkerhed og stabilisering, herunder konfliktforebyggelse,

sikring af statens tilbagevenden og styrkelse af overholdelsen af menneskerettigheder. Program-
met er regionalt fokuseret på Sahel og indsatsen retter sig særligt mod verdensmål 1 (Afskaf
fattigdom) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Forsvarsministeriet og
Norge medfinansierer programmet. I 2023 forventes indgået tilsagn for en tredje fase af det
danske regionale freds- og stabiliseringsprogram i Sahel (2023-2026) under finanslovskonto §
06.32.08.80. Freds- og stabiliseringsfonden.

19. Partnerskab vedr. økonomisk vækst og jobskabelse
Programmet har til formål at fremme privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse i

Mali med fokus på værdikæder i landbrugs- og fødevaresektoren, unge entreprenører og forbed-
ring af erhvervsklimaet. Nederlandene medfinansierer indsatsområderne med fokus på at øge den
økonomiske inddragelse af unge ved at støtte unge iværksættere med at starte egen virksomhed
samt forbedring af rammevilkårene for privatsektorudvikling. Indsatsen retter sig mod FN's ver-
densmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 8 (An-
stændige jobs og økonomisk vækst), verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur) og ver-
densmål 13 (Klimaindsats). Indsatsområderne implementeres gennem et konsortium bestående
af PlanBørnefonden og Swisscontact samt Verdensbanken. Herunder håndteres Nederlandenes
bidrag som et delegeret partnerskab med Danmark. Danmark bidrog første gang i 2018 til ind-
satsområderne som en del af landeprogrammet under § 06.32.01.20. Mali.

06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
Dette aktivitetsområde skal fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse og grøn omstilling i

udviklings- og mellemindkomstlande. For at nå Parisaftalen og FN's verdensmål er den private
sektor en afgørende spiller. Det er et af hovedbudskaberne i verdensmål 17 (Partnerskaber for
handling) og gælder både i forhold til virksomheder, private investorer og fonde samt andre ik-
ke-statslige aktører. Det skal ske ved at skabe og tilpasse markeder og rammebetingelser samt
ved at bringe den private sektors grønne og bæredygtige løsninger og investeringer i spil. Akti-
viteterne vil mobilisere privat finansiering, innovation og løsninger i samspil mellem den offent-
lige og private sektor, civilsamfundet, m.fl.

Aktivitetsområdet omfatter endvidere forskningssamarbejde og stipendievirksomhed.

06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer mobilisering af privat finansiering til op-

nåelse af FN's verdensmål. Risikoen er ofte for høj i udviklingslandene til at tiltrække den for-
nødne finansiering. Dels når det gælder afdækning af risiko, der gør at private investorer holder
sig tilbage fra at udvikle og finansiere projekter på markedsmæssige vilkår. Dels når det gælder
subsidiering af finansiering til større primært offentlige infrastrukturprojekter, der ikke kan fi-
nansieres på markedsvilkår. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål gennem
verdensmål 17 (Partnerskaber for handling) med henblik på at bidrage til verdensmål 8 (An-
stændige jobs og økonomisk vækst). Det specifikke tematiske område vil afhænge af den konkrete
efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber, men med særlig prioritet inden for verdens-
mål 6 (Rent vand og sanitet), verdensmål 7 (Bæredygtig energi), verdensmål 11 (Bæredygtige
byer og lokalsamfund) og verdensmål 13 (Klimaindsats).
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 217,5 282,7 670,0 565,0 1.100,0 865,0 800,0
10. Multilateral regionalbistand

Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

11. Investeringsfonden for Udvik-
 lingslande (IFU)

Udgift ................................................... - 50,0 100,0 300,0 400,0 400,0 400,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 50,0 100,0 150,0 400,0 400,0 400,0
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - 150,0 - - -

12. Den Internationale Finansi-
 eringsinstitution (IFC)
 Udgift ................................................... 184,5 -3,7 90,0 - 260,0 25,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 2,5 -3,7 - - 25,0 25,0 -

58. Værdipapirer, tilgang .................... 182,0 - 90,0 - 235,0 - -

13. Danida Sustainable Infrastructu-
re Finance (DSIF)
Udgift ................................................... 33,3 236,3 400,0 200,0 400,0 400,0 400,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 33,3 236,3 400,0 200,0 400,0 400,0 400,0

14. Projektudviklingsfacilitet Danida
Sustainable Infrastructure Finan-

 ce
Udgift ................................................... - - 50,0 25,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 50,0 25,0 - - -

15. Den globale Infrastrukturfacilitet
 (GIF)

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

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

16. Udviklingsgarantier
 Udgift ................................................... - - 30,0 40,0 40,0 40,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - 30,0 40,0 40,0 40,0 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 186,1
I alt .................................................................................................................................. 186,1

10. Multilateral regionalbistand
Der budgetteres ikke længere på kontoen
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11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er den danske udviklings-finansieringsinstitu-

tion, der fremmer udviklingsformål gennem kommercielle investeringer. Udenrigsministeriet fo-
restår ejerskabsvaretagelsen på vegne af staten.

Der blev i 2019 afsat 200,0 mio. kr. til at styrke indsatsen med at fremme udviklingsrelevante
og bæredygtige investeringer i de fattigere lande i Afrika til opnåelse af FN's verdensmål, jf.
Udenrigsministeriets strategi for IFU (2017-2021). Med henblik på at fortsætte denne indsats samt
i højere grad målrette bistanden gennem IFU til den grønne og bæredygtige dagsorden og med
større fokus på de fattigste og skrøbelige lande og regioner blev der i 2022 afgivet et nyt tilsagn
på 100,0 mio. kr. til IFU's High Risk High Impact facilitet.

Med henblik på at fremme investeringer i FN's verdensmål blev der i 2017 afgivet et tilsagn
til IFU på 100,0 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Verdensmålsfonden, som finansieres
i samarbejde med pensionsselskaber og private investorer. IFU har i den forbindelse adgang til
at optage genudlån under § 40.21.02. Genudlån til Verdensmålsfonden.

Med finansloven for 2020 blev Danmarks Grønne Fremtidsfond oprettet bl.a. med henblik
på at understøtte grønne investeringer i udviklingslande. I den forbindelse har IFU via statens
genudlån adgang til lånefinansiering til grønne investeringsprojekter under § 40.21.06. Genudlån
til Danmarks Grønne Fremtidsfond.

Projektudvikling: Der forventes afsat 50,0 mio. kr. i 2023 til projektudvikling under IFU.
Bidraget er del af en forventet samlet støtte på 150,0 mio. kr. i perioden 2023-27. Formålet er
at støtte forberedelsen af investeringsparate projekter med henblik på at IFU kan engagere sig
tidligere i projektudviklingsfasen og dele risici med partnerne.

India Green Investment Initiative: Som et led i det grønne strategiske partnerskab mellem
Danmark og Indien blev der i 2022 afsat 99,5 mio. kr. til "India Green Investment Initiative", et
kapitalindskud til IFU til grønne investeringer i Indien inden for bl.a. vedvarende energi, energi-
effektivitet, affaldshåndtering og vand. For 2023 forventes der afsat 99,0 mio. kr. til videreførel-
sen af initiativet. Der forventes desuden afsat 1,0 mio. kr. til teknisk assistance, som skal under-
støtte arbejdet med de indiske myndigheder ift. at nedbryde investerings- og handelsbarrierer for
danske virksomheder, herunder inden for vedvarende energi og vand.

Kapitalindskud: Der forventes afsat 150,0 mio. kr. i 2023 som kapitalindskud til IFU med
henblik på at fremme udviklingsrelevante og bæredygtige investeringer på kommercielt grundlag
til opnåelse af FN's verdensmål samt især Parisaftalens målsætninger. Fokus vil primært være på
investeringer i lav- og mellemindkomstlande, herunder især i Afrika samt på genopbygning af
den private sektor i Ukraine. Kapitalindskuddet i 2023 planlægges fulgt op af kapitalindskud i
2024 og 2025 med henblik på at styrke IFU's investeringsindsats yderligere og herunder fortsat
mobilisere privat kapital til bæredygtige investeringer, navnlig klimainvesteringer, i udviklings-
lande.

IFU's investeringer bidrager til FN's verdensmål herunder bl.a. verdensmål 7 (Bæredygtig
energi) verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), verdensmål 10 (Mindre ulighed)
og verdensmål 13 (Klimaindsats).

Udlodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) samt udbytte fra IFU er opført på
finansloven under § 06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU. IFU gives eneret til at udføre arbejdet
med administration af ovenfor nævnte faciliteter og fonde, og opgaverne er dermed ikke omfattet
af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17.

12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC)
Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC) under Verdensbankgruppen er førende

blandt de internationale finansielle institutioner inden for mobilisering af kommercielle investe-
ringer og styrkelse af rammebetingelser for privatsektorudvikling i udviklingslande.

Den seneste kapitaludvidelse af IFC blev godkendt i 2020 og skal sikre, at IFC markant kan
øge sit bidrag til mobilisering af privat kapital til investeringer i udviklingslande. IFC har i den
forbindelse bl.a. sat som mål at tredoble IFC's årlige midler til investeringer i de fattigste og
skrøbelige lande og tilsvarende tredoble de årlige midler til klimarelaterede investeringer frem
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mod 2030. Den danske deltagelse i kapitaludvidelsen svarer forventeligt til ca. 399,0 mio. kr., som
indbetales over en femårig periode fra 2020-2024. Bidraget blev tidligere finansieret fra §
06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC).

Kontoen er en rammebevilling.

13. Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF)
Det overordnede formål med Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) er at etablere

bæredygtig og klimarelevant infrastruktur i udviklingslande og derved medvirke til at fremme
FN's verdensmål i tråd med Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Indsatserne rettes i stigende
grad mod Afrika med henblik på at nå en andel på to tredjedele af porteføljen. DSIF bidrager
bl.a. til opfyldelsen af FN's verdensmål herunder bl.a. verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), ver-
densmål 7 (Bæredygtig energi), verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og verdens-
mål 17 (Partnerskaber for handling).

 Med brug af garantier, rentestøtte, gavebistand, teknisk assistance og projektrelateret myn-
dighedssamarbejde muliggør DSIF banklån til infrastrukturprojekter, som ellers ikke ville kunne
gennemføres på markedsvilkår. Ordningen følger OECD's regler for bundne bistandskreditter.
Ordningen har en bunden og en mindre ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske
firmaer afgive bud på projekter. Det strategiske ansvar og den overordnede bevillingskompetence
henhører under ministeren for udviklingssamarbejde, mens den operative del varetages af IFU.
Der blev etableret en projektforberedelsespulje i 2017. Forberedelsen af nye projekter tager typisk
op til to år, og der er nu opbygget en aktiv portefølje og en pipeline af projekter. Der ventes et
nyt bidrag på 200,0 mio. kr. i 2023.

Eventuelle tab på aktiviteter vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene.
Udgifterne i forbindelse med DSIF afholdes på udbetalingstidspunktet.

14. Projektudviklingsfacilitet Danida Sustainable Infrastructure Finance
Formålet med projektudviklingsfaciliteten er at fremme investeringer i bæredygtig og klima-

relevant infrastruktur. Faciliteten giver adgang til finansiering for udviklingslande i forbindelse
med udvikling af projekter, der ville kunne finansieres af Danida Sustainable Infrastructure Fi-
nance. Faciliteten dækker op til 75 pct. af projektudviklingsomkostningerne og bidrager dermed
til øgede investeringer i infrastrukturprojekter, som er afgørende for at skabe bæredygtig vækst
og udvikling i udviklingslande i tråd med FN's verdensmål. Der var i 2022 planlagt et samlet
bidrag på 50,0 mio. kr., hvoraf 25,0 mio. kr. flyttes til et forventet bidrag i 2023. IFU gives eneret
til at udføre arbejdet med administration af projektudviklingsfaciliteten, og opgaven er dermed
ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17 og akt. 106 af 8. juni 2017.

15. Den globale Infrastrukturfacilitet (GIF)
Den Globale Infrastrukturfacilitet (GIF) samarbejder med multilaterale udviklingsbanker og

regeringer i udviklingslandene om at udvikle infrastrukturprojekter. GIF bidrager med forbere-
delsesundersøgelser, miljøvurderinger, juridiske tjenester og andre nødvendige skridt til at udvikle
projekter til det stadium, hvor banker og investorer er villige til at yde finansiering.

GIF's investeringer bidrager til FN's verdensmål herunder bl.a. verdensmål 7 (Bæredygtig
energi), verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur) og verdensmål 17 (Partnerskaber for
handling). Der blev i 2019 givet tilsagn om støtte på 150,0 mio. kr. til GIF.

16. Udviklingsgarantier
I forbindelse med Aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,

Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021
er kontoen oprettet med forventet 40,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 som del af en pilotordning til
statslige udviklingsgarantier. Udviklingsgarantierne kan målrettes mobilisering af privat finansi-
ering til danske udviklingspolitiske prioriteter, herunder til f.eks. klima, vækst og jobs i fattige
og skrøbelige lande. Der forventes herunder afsat 30,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til subsidiering
af garantitageres risikopræmier ifm. pilotordningen. Pilotordningen placeres i en facilitet under
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Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Af kontoen afholdes forventet 10,0 mio. kr. årligt
i 2023-2025 til kapacitetsopbygning og forvaltning af pilotordningen i IFU. IFU kan i henhold
til tekstanmærkning nr. 105 til § 6. Udenrigsministeriet udstede og administrere statsgarantier til
understøttelse af mobilisering af finansiering til investeringer i udviklingslande i en pilotperiode
2022-2025. Garantiordningen fremgår også under § 06.11.23. Udviklingsgarantier under Investe-
ringsfonden for Udviklingslande (IFU).

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

Under denne hovedkonto afholdes udgifter, der katalyserer partnerskaber mellem forskellige
offentlige og private aktører til opnåelse af Parisaftalen og FN's verdensmål med fokus på at
fremme bæredygtig vækst og grøn omstilling. Endvidere støttes fremme af et bedre erhvervsklima
i udviklingslandene, bl.a. gennem myndighedssamarbejde og bidrag til multilaterale organisatio-
ner. Der er fokus på at bidrage til Parisaftalen og opfyldelse af FN's verdensmål gennem ver-
densmål 17 (Partnerskaber for handling), hvor det private erhvervsliv på tværs af FN's verdensmål
bidrager med bæredygtige og innovative løsninger. Det specifikke område vil afhænge af den
konkrete efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for verdensmål, hvor
Danmark har særlige styrkepositioner, f.eks. inden for verdensmål 13 (Klimaindsats).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 756,0 603,6 718,0 698,0 678,0 668,0 653,0
11. Bidrag til konfliktforebyggelse

gennem multilaterale organisa-
 tioner

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

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

12. Partnerskaber for bæredygtig
vækst og grøn omstilling
Udgift ................................................... 201,0 98,2 170,0 105,0 95,0 95,0 95,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 201,0 98,2 170,0 105,0 95,0 95,0 95,0

13. Sektorrådgivere
Udgift ................................................... 69,3 70,6 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 69,3 70,6 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0

14. Strategisk sektorsamarbejde
Udgift ................................................... 41,8 58,1 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 41,8 58,1 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)
Udgift ................................................... 35,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 25,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 35,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 25,0

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud under § 06.38.02.13. Sektorrådgivere og § 06.38.02.14. Stra-
tegisk sektorsamarbejde regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
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16. Støtte til aktiviteter indenfor
handel og udvikling
Udgift ................................................... 50,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,0 - - - - - -

17. Energi- og vandressourcer mv.
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

18. Verdensmålsfacilitet: Strategiske
indsatser i transitions- og vækst-

 økonomier
Udgift ................................................... 15,6 10,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 15,6 10,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

19. Forskningssamarbejde (tekstanm.
 169)

Udgift ................................................... 219,2 220,9 220,0 260,0 250,0 220,0 220,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 219,2 220,9 220,0 260,0 250,0 220,0 220,0

20. Stipendiatbistand
Udgift ................................................... 59,8 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 59,8 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0

21. Arbejdsmarkeder og rammebe-
 tingelser

Udgift ................................................... 65,0 65,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 65,0 65,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 33,8
I alt .................................................................................................................................. 33,8

11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer
Der budgetteres ikke længere på kontoen

12. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer bæredygtig vækst og grøn omstilling i

udviklingslande ved at mobilisere erhvervslivet og iværksættere. Aktiviteterne fremmer partner-
skaber mellem offentlige og private aktører, civilsamfundet, m.fl. med henblik på at koble den
bedst tilgængelige viden, de mest innovative ideer, teknologi, finansiering, mv.

Følgende indsatser finansieres bl.a. over kontoen:
Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G): Der planlægges afsat 50,0 mio.
kr. i 2023 til en ny fase af støtten til P4G. Den nye fase løber fra 2023-2027 med et samlet for-
ventet bidrag på i alt 190,0 mio. kr. Beløbet i 2023 vil dække udgifter forbundet med P4G Co-
ordination Hub samt P4G partnerskabsfonden. Fonden har til formål at fremme opbygning og
skalering af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udvik-
lingslandene, herunder grøn genopretning i en COVID-19 kontekst og den grønne omstilling.
Midlerne vil endvidere bidrage til finansiering af det danske konsortium. Partnerskaberne vil
inddrage regeringer, virksomheder og organisationer. Bortset fra midlerne til det danske konsor-
tium, administreres puljen af P4G Coordination Hub.
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World Ressource Institute (WRI): Der afsættes 40,0 mio. kr. i generelt bidrag i 2023 til im-
plementering af instituttets strategi for perioden 2023-2027 med fokus på omstilling af fødeva-
resystemer, styrke modstandsdygtighed over for klimaforandringerne og inklusion i byer, fremme
naturbaserede løsninger i byer og fødevaresystemer samt at udnytte momentum for den bære-
dygtige udviklingsdagsorden inden for grøn økonomisk transformation.

Danida Innovation & Business Explorer (DIBE): Under kontoen planlægges afsat 15,0 mio.
kr. i 2023 til DIBE. DIBE støtter danske virksomheder, herunder iværksættere og start-ups, i deres
indledende afsøgning af konkrete forretningsmuligheder, der imødekommer udviklingsbehov i
udviklingslande med fokus på at bidrage til at indfri FN's verdensmål, herunder særligt indsatser
der kan accelerere den grønne omstilling. DIBE udmøntes som en ansøgningspulje.

FN's Global Compact: Der blev i 2021 afsat 9,0 mio. kr. til implementering af Global Com-
pacts strategi i perioden 2021-2023 med fokus på udbredelse af Global Compacts ti principper
for ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift i udviklingslande samt virksomheders arbejde med
FN's verdensmål og Parisaftalen i relation til udviklingslande.

The Sustainable Trade Initiative (IDH): Der blev i 2022 afsat 80,0 mio. kr. til en fireårig
fortsættelse af partnerskabet med IDH med det overordnede formål at understøtte internationale
virksomheders engagement i indfrielsen af FN's verdensmål og Parisaftalen. Partnerskabet foku-
serer på virksomhedernes samfundsansvar ift. at sikre en grøn og mere socialt retfærdig omstilling
af handlen i globale værdi- og leverandørkæder. I overensstemmelse med bl.a. FN's retningslinjer
for menneskerettigheder og erhverv, står skabelse af anstændige jobs og levevilkår i udviklings-
landene centralt i partnerskabet.

World Economic Forum (WEF): Der blev i 2022 afsat 15,0 mio. kr. til WEF's arbejde inden
for globale offentlige goder, såsom klima- og energidagsordenen og den private sektors bidrag
til at opfylde FN's verdensmål med særligt fokus på udviklingslande, herunder vækstøkonomier.

Andet: Der kan under kontoen ydes tilskud til øvrige aktiviteter og initiativer, der løfter den
private sektors bidrag til bæredygtig vækst og grøn omstilling i udviklingslande, samt fremmer
offentligt-privat samarbejde for at adressere udviklingsbehov.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

13. Sektorrådgivere
Myndighedssamarbejde mellem danske statslige og kommunale myndigheder og deres sø-

sterorganisationer i udvalgte udviklingslande og vækstøkonomier er et prioriteret instrument i den
udviklingspolitiske strategi og regeringens globale klimastrategi. Samtidig er myndighedssamar-
bejdet et vigtigt instrument til at fremme grøn omstilling i Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti og Alternativet om Klimaloven af december 2019 og i regeringens langsigtede strategi for
global klimaindsats. Myndighedssamarbejdet omfatter både strategisk sektorsamarbejde og bila-
terale aktiviteter under § 06.34.01.70. Global Grøn Omstilling.

Udsendte sektorrådgivere med ekspertise inden for udvalgte sektorer spiller en central rolle
i koordinationen og gennemførelsen af samarbejdet mellem de danske myndigheder og myndig-
hederne i udviklingslandene. Der forventes i 2023 at være udsendt ca. 45 sektorrådgivere. Sek-

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G).............. 55,0 50,0 40,0 40,0 40,0
World Ressources Institute (WRI) .............................................................. 15,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Danida Innovation and Business Explorer.................................................. 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0
FN's Global Compact .................................................................................. - - - - -
Sustainable Trade Initiative (IDH).............................................................. 80,0 - - - -
World Economic Forum .............................................................................. 15,0 - - - -
Andet ............................................................................................................ - - - - -

I alt............................................................................................................... 170,0 105,0 95,0 95,0 95,0
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torrådgiverne ansættes af Udenrigsministeriet, men rekrutteringen sker i tæt samarbejde med de
involverede danske myndigheder.

Sektorrådgiverne er placeret på de danske ambassader og arbejder sammen med danske og
partnerlandets myndigheder. Gennem deres netværk og viden om sektoren bistår de partnerlandet
med udvikling af rammevilkår - f.eks. strategier og politikker, som kan fremme opfyldelsen af
FN's verdensmål med et særligt fokus på den grønne omstilling. Et arbejde der pågår i tæt sam-
arbejde med dansk erhvervsliv.

Der fokuseres særligt på sektorer, hvor danske myndigheder har erfaring med bæredygtig
udvikling og grøn omstilling. Som et led i arbejdsopgaverne bidrager sektorrådgiverne på de
grønne områder til Danmarks klimadiplomati - særligt på klimafrontposterne. Det strategiske
sektorsamarbejde understøttes af bl.a. forskningssamarbejder og stipendiebistand.

Over kontoen finansieres udgifter til udsendte sektorrådgiveres løn og andre omkostninger i
forbindelse med rådgivernes udstationering og ophold i udlandet såsom sprogundervisning. Her-
udover finansieres fællesomkostninger, der følger direkte af sektorrådgiverne, såsom udgifter til
rekruttering, administration af selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer, kommuni-
kation mv. Udgifterne ifm. sektorrådgiverne afholdes på udbetalingstidspunktet. Udgifterne af-
holdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten og overføres på regnskabet til nærværende konto.

Udgifterne under myndighedssamarbejdet på samlet ca. 5,0 mio. kr. til repræsentationsansatte
støttefunktioner og myndighedssekretariatet er fra 2022 flyttet fra nærværende konto til driftsud-
gifterne under § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

14. Strategisk sektorsamarbejde
Det strategiske sektorsamarbejde (myndighedssamarbejde) er et centralt initiativ i Danmarks

udviklingspolitiske strategi og regeringens globale klimastrategi. Samtidig er myndighedssamar-
bejdet et vigtigt instrument til at fremme grøn omstilling i Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti og Alternativet om Klimaloven af december 2019 og regeringens langsigtede strategi for
global klimaindsats. Ordningen skal styrke danske myndigheders bidrag til FN's verdensmål med
særligt fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med de involverede
ambassader. Støtten ydes mhp. at forbedre rammebetingelser, regulering, håndhævelse, politikker
mv. i sektorer, hvor Danmark har særlige styrkepositioner.

Samarbejdet gennemføres i strategisk vigtige udviklings- og vækstøkonomier mellem myn-
digheder i samarbejdslandet og danske ministerier, regioner, kommuner mv., som har særlig
ekspertise inden for regulering, politikudvikling og offentlige-private samarbejder. Samarbejdet
bidrager til at opbygge kapacitet hos partnermyndigheder mhp. at forbedre rammevilkårene for
grøn omstilling og bæredygtig udvikling samt på længere sigt at bane vejen for levering af dansk
teknologi og viden på kommerciel basis.

Med en kommende ny strategisk tilgang til myndighedssamarbejdet fokuseres på det grønne
område og særlige danske styrkepositioner som klima og energi, miljø og vand, fødevarer, søfart
og sundhed. Samtidig styrkes sammenhængen til privatsektoren og grønne investeringer, og
myndighedssamarbejdet skal i højere grad indgå som del af Danmarks klimadiplomati.

Kontoen kan anvendes til at finansiere danske myndigheders deltagelse i projektaktiviteter
med myndigheder og andre relevante aktører i partnerlandet. Typiske aktiviteter er f.eks. kurser,
workshops, studiebesøg, udvikling af strategier, politikker og retningslinjer mv. Kontoen kan
desuden anvendes til at finansiere analyser, reviews og mindre indsatser i form af demonstra-
tionsprojekter mv., som kan bane vejen for nye myndighedssamarbejder eller supplere eksiste-
rende indsatser. Danske forsyningsselskaber, universiteter mm. kan indgå i disse aktiviteter som
underleverandør. Samarbejdet kan suppleres med bl.a. forskningssamarbejde og stipendiebistand.
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15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)
FN's Arbejdsorganisation (ILO) har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre

foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde, samt at
fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedta-
gelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrø-
rende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete udviklingsaktiviteter
er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt
arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder, herunder de såkaldte
kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og
føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde.
ILO er i denne forbindelse også engageret i udviklingen af fremtidens arbejdsmarked. ILO bi-
drager således til fremme af særligt, men ikke udelukkende, FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs
og økonomisk vækst).

Et dansk kernebidrag ydes til ILO's særlige konto til supplering af ILO's landeprogrammer.
Kontoen bruges især til finansiering af innovative programaktiviteter på landeniveau med poten-
tiale for opskalering i andre landeprogrammer. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsba-
seret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder på området. Der planlægges i
2023 et bidrag på i alt 20,0 mio. kr.

16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling
Over kontoen afholdtes danske bidrag under et samlet treårigt program (2018-2020) for

multilaterale indsatser vedrørende handel og udvikling (Aid for Trade). Formålet var at fremme
inklusiv, bæredygtig vækst gennem bl.a. støtte til handelslettelse, handelsliberalisering og øget
eksportfokus. Aid for Trade indsatserne sigtede på at styrke udviklingslandes evne og kapacitet
til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange for deres produkter. Gennem handel og inte-
gration i globale værdikæder får landene mulighed for at skabe bæredygtig vækst og beskæfti-
gelse og derved bidrage til at fremme FN's verdensmål.

Der blev i 2020 afsat 50,0 mio. kr. til multilaterale indsatser inden for handel og udvikling
under denne konto. Herunder blev der afgivet nye bidrag til International Trade Centre (ITC)
støttet med 35,0 mio. kr., det offentligt-private partnerskab Global Alliance for Trade Facilitation
(GATF) med 10,0 mio. kr., en WTO facilitet om standarder med 4,0 mio. kr. samt projektakti-
viteter bl.a. af World Economic Forum (WEF) om bæredygtig udvikling og investeringslettelse
med 1,0 mio. kr. Fordelingen sigtede på at støtte de mest effektive organisationer, hvor Danmark
samtidig kan opnå størst mulig indflydelse. De sidste midler blev udbetalt i 2020, og de sidste
aktiviteter under programmet ventes afviklet i 2024. Der blev ikke afsat nye midler til program-
met i 2021 og 2022 og der afsættes ej heller midler i 2023.

Kontoen er en rammebevilling.

17. Energi- og vandressourcer mv.
Kontoen for Energi- og vandressourcer mv. er nedlagt fra og med 2020. Fra 2020 afholdes

udgifterne over § 06.34.01.40. Energi- og vandressourcer mv.

18. Verdensmålsfacilitet: Strategiske indsatser i transitions- og vækstøkonomier
I transitions- og vækstøkonomierne kan initiativer og projekter der understøtter FN's ver-

densmål støttes. Der vil overvejende være fokus på de lande, som er i en afsluttende fase som
prioritetslande, tidligere har været prioritetslande, er klimafrontposter eller udviklingslande, som
har indgået et strategisk partnerskab med Danmark. Der forventes i overensstemmelse hermed
afsat et bidrag på 10,0 mio. kr. i 2023. Støtten vil i 2023 ske igennem en Verdensmålsfacilitet,
der giver ambassaderne i de pågældende lande mulighed for at støtte strategisk vigtige udvik-
lingsindsatser relateret til opnåelse af FN's verdensmål. Faciliteten vil kunne støtte indsatser af
kortvarig karakter relateret til alle FN's verdensmål. Derudover vil ambassader i udvalgte lande
have mulighed for at opnå støtte til længerevarende indsatser rettet mod FN's verdensmål.
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19. Forskningssamarbejde (tekstanm. 169)
Under denne konto afholdes udgifter til forskningssamarbejdsprojekter og til opbygning af

forskningskapacitet i udvalgte lande gennem partnerskaber med danske universiteter og forsk-
ningsinstitutioner. Formålet er at generere ny viden, der bidrager til opfyldelsen af FN's ver-
densmål og styrke partnerlandenes egen kapacitet på forskningsområdet samt bidrage til anven-
delsen af forskningsresultater.

Der ydes støtte til forskningssamarbejdsprojekter i partnerskaber mellem universiteter og
forskningsinstitutioner i Danmark og lande med udvidede partnerskaber samt i udvalgte transi-
tions- og vækstlande med målrettede partnerskaber. Midlerne fokuseres i 2023 særligt på grønne
forskningsprojekter inden for klimatilpasninger, reduktionsindsatser samt miljø og bæredygtighed.
En del af midlerne ydes som bidrag til internationale forskningsinstitutioner.

Videnskabelige eksperter i det forskningsfaglige udvalg for udviklingsforskning (FFU) bistår
med rådgivning om uddeling af midler til forskningsprojekter fra den konkurrenceudsatte pulje.
Af bevillingen dækkes også honorarer til internationalt sagkyndiges vurderinger af projekterne
(peer reviewers), udgifter til annoncering, dialogmøder med forskningsinstitutioner i Danmark
og i partnerlandene, tværgående analyser og reviews af forskningsprojekter samt udgifter til for-
midlingsaktiviteter.

Under kontoen støttes endvidere fortsættelse af Building Stronger Universities (BSU) pro-
grammet til opbygning af forskningskapacitet på universiteter i tre østafrikanske lande. Det
samlede tilsagn til programmet forventes at være 70,0 mio. kr. Der ydes herigennem tilskud til
fremme af forudsætningerne for, at universiteter kan gennemføre forskning på højt niveau og
bidrage til den nationale opfyldelse af FN's verdensmål baseret på forskningsmæssige resultater.
Gennem langvarige partnerskaber med danske universiteter ydes støtte til forskningsmiljø og
forskningsprocesser bl.a. gennem etablering af ph.d.-skoler, støtte til e-biblioteker, laboratorier
og forskningsforvaltning samt aktiviteter som fremmer udbredelse og anvendelse af forsknings-
resultater.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med den daglige admini-
stration af forskningsprojekter under den konkurrenceudsatte pulje samt kapacitetsopbygnings-
programmet, mens det overordnede politiske og strategiske ansvar for bevillingerne varetages af
Udenrigsministeriet. Opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. Til-
skud til DFC's driftsbudget finansieres over denne konto.

Der planlægges indgået tilsagn for 260,0 mio. kr. i 2023.

20. Stipendiatbistand
Stipendievirksomheden har til formål at understøtte gennemførelsen af uddannelsesforløb og

kompetenceudvikling for stipendiater fra institutioner og organisationer, der indgår i et udvik-
lingssamarbejde med Danmark, og som vurderes at have kompetencer og potentiale til at bidrage
til udviklingen i deres hjemlande. Der kan være tale om udvalgte udviklingslande eller vækst-
lande.

Det drejer sig om stipendier til deltagelse på videregående undervisningstilbud i Danmark af
op til to års varighed, og om stipendier til deltagelse i efteruddannelsesforløb skræddersyet til
stipendiaternes behov. Efteruddannelsesforløb skræddersyes i samarbejde med modtagerinstitu-
tionerne, de danske ambassader, danske forvaltninger og organisationer med ansvar for udvik-
lingssamarbejde og de udvalgte studiesteder, som gennemfører efteruddannelsesforløbene. Stu-
diesteder er f.eks. danske videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer og tæn-
ketanke, rådgivende virksomheder med ekspertise i træning og kapacitetsopbygning samt i mindre
grad træningsinstitutioner eller virksomheder med ekspertise i træning og kapacitetsopbygning fra
lande, der indgår i et udviklingssamarbejde med Danmark.

Stipendiaterne udvælges blandt samarbejdspartnere i samarbejde med de relevante studiesteder
og som led i gennemførelsen af danske udviklingspolitiske prioriteter. Der planlægges et tilsagn
til stipendiatbistand på 65,0 mio. kr. i 2023.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med administration af sti-
pendiatbistanden, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. DFC
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vil, efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne,
herunder tegning af forsikring for stipendiaterne i deres stipendieperiode, samt planlægning og
kvalitetssikring af uddannelserne og af stipendiaternes studieophold. Bevillingen dækker også
oprettelse og vedligehold af et alumne- og vidensdelingsnetværk for tidligere stipendiater. Tilskud
til DFC's driftsbudget finansieres fra denne konto, herunder ekstraudgifter som følge af DFC's
udflytning til Holbæk i efteråret 2021. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer
DFC også stipendiater på studieophold i Danmark og kapacitetsudvikling, som efterspørges og
finansieres direkte af programmer og projekter finansieret under § 06.3. Bistand til udviklings-
landene, samt stipendiater finansieret under § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde. DFC har inden
for rammerne af aftalen med Udenrigsministeriet mulighed for at drive indtægtsdækket virksom-
hed.

21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser
Midlerne er fra 2022 overført til § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber og vil indgå i den

kommende åbne ansøgningsrunde for strategiske partnere for perioden 2022-2025. I ansøgnings-
runden vil der bl.a. være fokus på arbejdsmarkedsindsatser, der bl.a. bidrager til at fremme ar-
bejdstagerrettigheder, velfungerende arbejdsmarkeder samt rammevilkår for bæredygtig økono-
misk og inklusiv vækst i udviklingslande.

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører

naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt, og aktiviteterne er overført
til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -1,8 -0,1 - - - - -
10. Diverse multilaterale bidrag

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

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

20. Støtte til Internationale Menne-
skerettigheder, NGO'er mv.
Udgift ................................................... -0,5 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

25. Støtte til multilaterale aktiviteter
inden for handel og udvikling
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

30. Multilaterale kurser, seminarer
 og konferencer

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

  øvrige udland ................................ - -0,1 - - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,9
I alt .................................................................................................................................. 1,9

10. Diverse multilaterale bidrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Støtte til Internationale Menneskerettigheder, NGO'er mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Multilaterale kurser, seminarer og konferencer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

06.39. Humanitær bistand
Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde

og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til af-
hjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lo-
kalsamfund som følge af langvarige kriser, konflikter, naturkatastrofer og øvrige kriser, herunder
f.eks. fødevarekriser. Målgruppen for den humanitære bistand er de mest sårbare og udsatte be-
folkningsgrupper.

Danmarks humanitære bistand efterlever de humanitære principper vedrørende medmenne-
skelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed og internationalt godkendte principper for at
være en god humanitær donor gennem bl.a. at prioritere hurtighed, fleksibilitet, effektivitet og
koordination i den humanitære bistand højt.

FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), verdensmål 2 (Stop sult), verdensmål 4 (Kvalitetsud-
dannelse) og verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) er centrale i det humanitære arbejde,
ligesom også andre verdensmål på det sociale område fremmes gennem støtte til bl.a. multilaterale
indsatser og til indsatser gennemført af internationale organisationer og civilsamfundsorganisa-
tioner.

Anvendelsen af midlerne er i overensstemmelse med Danmarks udviklingspolitiske strategi
og udgør en del af Danmarks samlede engagement i nærområder og skrøbelige stater. Den hu-
manitære bistand udmøntes gennem en behovsbaseret tilgang. Der vil i særlig grad være fokus
på de humanitære kriser i Sahel-regionen, på Afrikas Horn, Yemen, Ukraine samt de store for-
drivelseskriser i forbindelse med Syrien og Afghanistan.

Danmark prioriterer i særlig grad beskyttelse og indsatser i nærområder til langvarige kriser
og konflikter med henblik på at bidrage til at reducere humanitære behov og skabe større mod-
standskraft. Danmark vil bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare
grupper, opretholdelsen og rehabiliteringen af basale services i særligt konflikt- eller katastrofe-
ramte samfund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.
Danmark har særligt fokus på piger og kvinders ligestilling samt seksuelle og reproduktive
sundhed og rettigheder ud fra en forståelse af, at piger og kvinder er særligt udsatte under kata-
strofer og krig, og samtidig er piger og kvinder også en overset ressource i konfliktløsning og
fredsopbygning. Der er i stigende grad fokus på situationer, hvor der er sammenfald mellem kli-
maforandringer, konflikt og fordrivelse, hvilket forstærker humanitære behov, eksempelvis i form
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af fødevareusikkerhed. Behovet for styrket modstandskraft i disse sammenhænge adresseres
gennem mere sammenhængende humanitære, udviklings- og konfliktforebyggende indsatser.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reserva-
tionsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisatio-
ner, der udfører humanitære indsatser i udviklingslande til fordel for lokalbefolkningen, internt
fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 875,0 875,0 875,0 875,0 875,0 875,0 875,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat
 (UNHCR)

Udgift ................................................... 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0

11. FN's Organisation for Palæsti-
 naflygtninge (UNRWA)

Udgift ................................................... 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

12. FN's Humanitære Koordinations-
 kontor (OCHA)

Udgift ................................................... 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

13. FN's Fødevareprogram (WFP)
Udgift ................................................... 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

14. Den Internationale Røde Kors
 Komité (ICRC)

Udgift ................................................... 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

16. FN's Centrale Humanitære Fond
 (CERF)

Udgift ................................................... 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0

17. FN's Organisation for Mineryd-
 ning (UNMAS)

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

  øvrige udland ................................ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
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10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til opgave at yde international beskyttelse til

verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtninge gennem frivillig re-
patriering i sikkerhed og værdighed til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller gen-
bosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den
internationale humanitære indsats i en række store kriser og kontekster med mange flygtninge
og internt fordrevne. UNHCR er således en vigtig aktør i forbindelse med koordinering af ind-
satser til fordel for flygtninge i det internationale humanitære system og har også styrket sin
indsats for internt fordrevne, hvor UNHCR er såkaldt cluster lead i forhold til beskyttelse.
UNHCR har endvidere et solidt samarbejde med vigtige udviklingsaktører såsom Verdensbanken
med henblik på at fremme varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes
til organisationens beskyttelsesindsatser til fordel for flygtninge i kriser, hvor der ikke modtages
tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. I 2023 planlægges det danske kernebidrag til
UNHCR at udgøre 235,0 mio. kr. Dertil planlægges i 2023 et bidrag på 275,0 mio. kr. til UNHCR
under den strategiske partnerskabsaftale under § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nød-
hjælpspuljer, hvilket bringer det planlagte samlede danske bidrag til UNHCR i 2023 op på 510,0
mio. kr. Støtten til UNHCR vil blive suppleret af bidrag fra § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte
og langvarige kriser samt gennem konkret samarbejde med UNHCR i udvalgte prioritetslande.

11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)
FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) har siden 1950 ydet bistand til palæ-

stinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag
godt 5,6 millioner palæstinensiske flygtninge registreret ved UNRWA. Danmarks bidrag går til
UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser til palæstinensiske flygt-
ninge i området inden for primært beskyttelse, undervisning, sundhed, sociale sikkerhedsnet og
infrastruktur. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser har Danmark også fokus på at fremme en
mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og donorerne om organisatoriske refor-
mer. Det danske bidrag understøtter primært FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), verdensmål
4 (Kvalitetsuddannelse), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) og verdensmål 16 (Fred,
retfærdighed og stærke institutioner). I 2023 planlægges det danske kernebidrag til UNWRA at
udgøre 105,0 mio. kr.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)
FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) har til formål at sikre koordinationen af hu-

manitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer. OCHA huser end-
videre FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og forvalter FN's landebaserede humanitære
fonde, samt er ansvarlig for FN's koordination af internationale humanitære responsplaner. OCHA
forestår desuden politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager
rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's Sikkerhedsråd. Chefen for
OCHA er FN's Nødhjælpschef, der ligeledes står i spidsen for Inter-Agency Standing Committee
(IASC), det globale humanitære koordinationsforum. OCHA har dermed en central rolle i at ko-
ordinere og styrke det humanitære system og sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser.
OCHA er overvejende finansieret af frivillige bidrag. I 2023 planlægges det danske kernebidrag
til OCHA at udgøre 70,0 mio. kr. Danmark fastholder med dette bidrag dansk indflydelse på
OCHA's arbejde.
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13. FN's Fødevareprogram (WFP)
FN's Fødevareprograms (WFP) formål er at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til

sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Hovedparten af modtagerne
er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer og over 80 pct. af
WFP's ressourcer går til nødhjælp. WFP bidrager direkte til verdensmål 2 (Stop sult) i overens-
stemmelse med Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Opnåelsen af verdensmål 2 er afgørende
for også at opnå fremskridt inden for uddannelse og i indsatserne mod børne- og mødredødelig-
hed. Danmark og WFP har indgået en ny strategisk partnerskabsaftale for 2022-2025. Aftalen
omfatter et forventet årligt bidrag på 210,0 mio. kr. til WFP's arbejde med at afskaffe sult og
styrke fødevaresikkerheden i længerevarende kriser. Heraf går 7,0 mio. kr. til sekundering af
multilaterale rådgivere.

Væbnede konflikter og klimaforandringer er de primære årsager til sult i verden. Danmark
og WFP arbejder begge på at finde længerevarende løsninger på fødevareusikkerhed ved at koble
livreddende humanitære indsatser og udviklingsindsatser. WFP anvender i stigende grad kontanter
og betalingskort i stedet for mad, hvor det er muligt, da det giver modtagerne større valgfrihed
og mindsker transportomkostningerne for WFP. WFP opkøber også lokalt og regionalt produceret
mad for at fremme modtagerlandenes fødevareproduktion og mindske skævvridning af lokale
fødevaremarkeder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevaresikkerhed i humanitære
katastrofer. WFP leder logistik, transport og telekommunikationsindsatser på vegne af FN og det
humanitære samfund i verdens kriseramte brændpunkter. WFP er samtidig ansvarlig for FN's
humanitære luftfartsselskab, som leverer transportydelser til hele det humanitære system i områ-
der ramt af kriser og konflikt.

14. Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC)
Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse til ofre for krig og væbnet

konflikt samt bistår med humanitær hjælp til de, som har behov. Indsatser inden for sundhed,
økonomisk sikkerhed, uddannelse samt vand og sanitet er væsentlige elementer i aktiviteterne.
ICRC er også en af de stærkeste fortalere for overholdelse af folkeretten og de humanitære
principper. ICRC's indsatser retter sig således både mod kombattanter, sårede, krigsfanger, civile
internerede, politiske fanger, flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkningen i konfliktramte
områder. ICRC's aktiviteter bidrager bl.a. til verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), verdensmål 4
(Kvalitetsuddannelse), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) og verdensmål 16 (Fred, sik-
kerhed og stærke institutioner). ICRC har gennem de senere år markeret sig som en uundværlig
humanitær organisation med en stadigt stærkere evne til at nå sårbare grupper i konfliktramte
områder. I 2023 planlægges det danske kernebidrag til ICRC at udgøre 70,0 mio. kr.

16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)
FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) har til formål at gøre FN-systemet i stand til at

reagere hurtigere i akutte humanitære kriser og at yde bistand til kriser, som er kronisk underfi-
nansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget
til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering af de humanitære indsatser.
Et CERF-sekretariat i FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som
udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter aktivt op om FN's centrale
og koordinerende rolle mhp. at skabe en sammenhængende international indsats, der fokuserer
på fælles resultater i humanitære kriser. Det årlige kernebidrag til CERF planlægges i 2023 at
udgøre 170,0 mio. kr., hvilket reflekterer fondens status som en af de mest effektive humanitære
finansieringsmekanismer.
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17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS)
FN's Organisation for Minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på mine-

rydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for
Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede
projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsam-
fundsorganisationer er ansvarlige for at implementere, såvel som øvrige UNMAS kerneaktiviteter.
Der planlægges i 2023 afgivet et tilsagn på 15,0 mio. kr.

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem
internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel
for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til
styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgif-
terne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -7,8 -0,9 - - - - -
10. Humanitære bidrag

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

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

11. Civile beredskaber og akutte
 hum. indsatser

Udgift ................................................... -2,1 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -2,1 0,0 - - - - -

12. Bistand til flygtninge og internt
fordrevne i nærområder
Udgift ................................................... -6,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

13. Nødhjælpspuljer
Udgift ................................................... 0,3 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,9
I alt .................................................................................................................................. 1,9
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10. Humanitære bidrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Nødhjælpspuljer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem bl.a. natio-
nale og internationale organisationer, institutioner og fælles humanitære fonde. Det drejer sig om
såvel konflikter som naturkatastrofer, herunder klimarelaterede, hvor en international indsats er
påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til
indsatser for flygtninge og internt fordrevne samt berørte lokalsamfund i nærområder samt til at
hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt
supplerende mål: i) Øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, in-
ternt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger
for flygtninge og fordrevne og ii) aktiviteter, som støtter modtagerlande i at styrke deres flygt-
ninge- og migrationshåndtering. Piger og kvinders ligestilling samt seksuelle og reproduktive
sundhed og rettigheder vil være i fokus. Derudover vil der være fokus på lande og regioner, hvor
der er sammenfald mellem klimaforandringer og konflikt med deraf følgende særlige sårbarheder,
eksempelvis i form af fødevareusikkerhed. Det gælder bl.a. en række kriser i Afrika på bl.a.
Afrikas Horn og Sahel. Der forventes også at være betydelig støtte til flygtninge- og fordrivel-
seskriserne i og omkring Ukraine, Syrien, Afghanistan og Yemen.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og inter-
nationale humanitære organisationer samt gennem ekstraordinære bevillinger til bl.a. humanitære
responsplaner i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse
af den humanitære bistandseffektivitet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1.976,0 2.277,2 1.825,0 1.825,0 1.825,0 1.825,0 1.825,0
10. Strategiske Partnerskaber og
 Nødhjælpspuljer

Udgift ................................................... 1.065,9 938,1 919,0 919,0 919,0 919,0 919,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 1.065,9 938,1 919,0 919,0 919,0 919,0 919,0

11. Øvrige bidrag til akutte og lang-
 varige kriser

Udgift ................................................... 910,1 1.339,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 910,1 1.339,0 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,6
I alt .................................................................................................................................. 4,6

10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer
Under kontoen finansieres dele af tilskud målrettet humanitære indsatser til strategiske part-

nere for perioden 2022-2025.
Samlet formål og ramme for strategiske partnerskaber med danske civilsamfundsorganisa-

tioner er beskrevet under § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber.
Partnerskaberne vil gennem et flerårigt aftalegrundlag vægte en tættere kobling mellem hu-

manitære indsatser, konfliktforebyggelse og det langsigtede udviklingsarbejde, særligt i skrøbelige
klima- og konfliktramte situationer og lande. Alle typer af indsatser kan gennem sammenhæn-
gende tilgange anvendes til at fremme bæredygtige resultater, f.eks. gennem styrket lokal mod-
standsdygtighed og konfliktforebyggelse. De humanitære indsatser vil være behovsbaserede og
følge de humanitære principper.

De strategiske partnere modtager et samlet tilsagn fra Udenrigsministeriet fra nærværende
konto og fra § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber. Tilsagnet kan disponeres inden for det
overordnede mål for de strategiske partnerskaber, som beskrevet under § 06.33.01.10. Strategiske
Partnerskaber.

Under nærværende konto ydes dertil tilskud til FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR),
FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA). Bidrag afholdes desuden til Da-
nish Emergency Response Fund (DERF), som er målrettet civilsamfundsorganisationer, der ikke
er udvalgt som strategiske partnere af Udenrigsministeriet, samt til den Internationale Røde Kors
Komités (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser.

Tilskuddene til DERF, ICRC og FN-organisationerne allokeres til indsatser i et mindre antal
prioriterede, langvarige humanitære kriser, samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag
til videreudvikling af strategier, metoder og kapaciteter på det humanitære område. Målet er ge-
nerelt at bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning
af konflikt- eller katastroferamte samfund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne
og berørte lokalsamfund.

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne
og statsløse beskyttelse og at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har
gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet
yderligere underbygget gennem indgåelse af en ny flerårig strategisk partnerskabsaftale for peri-
oden 2022-2026. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNHCR med midler,
der i særlig grad fokuserer på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtninge-
kriser. En del af bidraget er målrettet støtte til udvikling og operationalisering af flerårige part-
nerskaber, planer og strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løsninger i
udvalgte komplekse humanitære kriser. Endelig omfatter partnerskabsaftalen også et bidrag til
en fleksibel nødhjælpspulje, der kan finansiere hurtig og effektiv respons i forbindelse med na-
turkatastrofer, konflikter og andre akutte eller pludseligt forværrede humanitære kriser.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at forbedre levevilkårene for børn gennem indsatser
inden for beskyttelse, uddannelse, sundhed, sanitet og ernæring. Det humanitære arbejde udgør
over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er en helt central aktør i det
internationale nødhjælpsarbejde. Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i én
aftale for perioden 2022-2025, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.02.10. Generelt bidrag til
UNICEF. Bidraget støtter UNICEF's indsats i et antal langvarige humanitære kriser, ligesom det
understøtter organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet gennem målrettet bidrag til
udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression
mod bæredygtige løsninger.
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FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke indsatsen
inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, forebyggelse og støtte til ofrene for
seksuel og kønsbaseret vold, nedbringe mødredødelighed og sikre adgang til prævention og fa-
milieplanlægning. Det samlede danske engagement med UNFPA integreres i én aftale for perio-
den 2023-2025, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA).
Gennem bidraget ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderli-
gere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet gennem målrettet bi-
drag til udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en
progression mod bæredygtige løsninger.

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) modtager et bidrag til deres nødhjælpsindsatser
i akutte og langvarige humanitære kriser samt strategiske indsatser. Bidraget udmøntes gennem
en trilateral aftale mellem Røde Kors i Danmark, ICRC og Udenrigsministeriet.

Danish Emergency Relief Fund (DERF) er en pulje, målrettet civilsamfundsorganisationer,
som ikke er strategiske partnere for Udenrigsministeriet. Formålet med puljen er, at sætte disse i
stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre
akutte humanitære kriser i områder, hvor de eller deres faste partnere har en relevant tilstedevæ-
rende ekspertise og kapacitet. Puljeadministrator har beføjelse til at bevilge midler videre efter
ansøgning. Aftalerne vil stipulere organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvaltningsret
og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af Udenrigsministeriet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser
Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære

kriser. Det drejer sig om såvel konflikter som naturkatastrofer, herunder klimarelaterede, hvor en
international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af velrenommerede
civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer med den fornødne kapacitet, eks-
pertise og tilstedeværelse på det humanitære område.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret og administreret
af FN, som også støtter civilsamfundsorganisationer. Fondene har til hensigt at finansiere huma-
nitære responsplaner og øge evnen til en effektiv og prioriteret respons og er dermed også centrale
instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den humanitære bistand.
Fondene har derudover vist sig at være velegnede til at støtte lokale humanitære aktører, noget
der internationalt anerkendes som en prioritet.

Mio. kr.
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

ADRA ........................................................................................................... - 15,0 15,0 15,0 -
Caritas Danmark .......................................................................................... - 25,0 25,0 25,0 -
Dansk Flygtningehjælp ................................................................................ - 150,0 150,0 150,0 -
Folkekirkens Nødhjælp................................................................................ - 80,0 80,0 80,0 -
MS ActionAid.............................................................................................. - 15,0 15,0 15,0 -
Oxfam IBIS.................................................................................................. - 15,0 15,0 15,0 -
Mission Øst .................................................................................................. - 15,0 15,0 15,0 -
Red Barnet ................................................................................................... - 44,0 44,0 44,0 -
Røde Kors i Danmark.................................................................................. - 95,0 95,0 95,0 -
CARE Danmark ........................................................................................... - 15,0 15,0 15,0 -
PlanBørnefonden .......................................................................................... - 10,0 10,0 10,0 -
Strategiske partnerskaber ............................................................................. 479,0 - - - 479,0
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) ............................................... 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0
FN's Børnefond (UNICEF).......................................................................... 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
FN's Befolkningsfond (UNFPA) ................................................................. 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) .......................................... 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Danish Emergency Relief Fund (DERF) .................................................... 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

I alt............................................................................................................... 919,0 919,0 919,0 919,0 919,0
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Kontoen kan endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og
virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, herunder ved at fremme styrket
sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, forebyggelse af humani-
tære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet, samt ved at understøtte
udvikling af ny viden, partnerskaber og metoder på det humanitære område. I forlængelse heraf
vil der i et vist omfang kunne afsættes midler til flerårige indsatser, der gennem innovation kan
fremme effektivitet i konkrete kriseindsatser ved at tilskynde til nødvendige forandringsprocesser
i partnerorganisationer. Der vil særlig grad være fokus på at reducere de humanitære behov i
nærområder og skrøbelige stater særligt i Sahel og på Afrikas Horn, Ukraine, Yemen samt i for-
bindelse med de store fordrivelseskriser relateret til Syrien og Afghanistan i overensstemmelse
med Danmarks udviklingspolitiske strategi.

Kontoen er en rammebevilling.
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Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter
Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investerings-

fremmeindsats under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 71,9 119,4 83,8 96,6 45,8 45,8 45,8
10. Indsats for små og mellemstore

virksomheder og innovative
vækstvirksomheder og iværksæt-

 tere
Udgift ................................................... 13,6 33,3 27,5 39,8 12,7 12,7 12,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,6 2,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
45. Tilskud til erhverv ........................ 12,0 31,2 26,1 38,3 11,2 11,2 11,2

20. Fælles erhvervsfremstød
Udgift ................................................... 44,5 69,3 41,2 42,6 22,2 22,2 22,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,8 3,1 2,7 2,7 2,7 2,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 43,9 68,5 38,1 39,9 19,5 19,5 19,5

40. Tilskud til Copenhagen Capacity
Udgift ................................................... 13,9 13,9 12,0 10,9 10,9 10,9 10,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 13,9 13,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 12,0 10,9 10,9 10,9 10,9

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til
fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen,
kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbe-
villing.

BV 2.10.2 Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i for-
bindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.

BV 2.2.11 Tilskud ydes som tilsagn.
BV 2.2.14 I tilfælde af en ekstern koordinator, kan ambassaderne over bevillingen

foretage mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. fremstød i form
af udgifter til bl.a. leje af bus, hotelværelser, køb af flybilletter og lig-
nende i forbindelse med officielle erhvervsfremstød med deltagelse af
udenrigs- og statsministeren og medlemmer af kongefamilien med
henblik på efterfølgende viderefakturering til den eksterne koordinator.
Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og viderefakturering dermed
ikke kan finde sted, vil sådanne udgifter blive finansieret over bevil-
lingen. Ifm. de fælles erhvervsfremstød kan repræsentationerne foretage
udlæg på op til 100.000 kr., der viderefaktureres til koordinator.
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50. Øvrige tilskud ifm. eksport-, in-
ternationaliserings- og investe-

 ringsfremmeområdet
Udgift ................................................... - 2,9 3,1 3,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,8 3,1 3,3 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,5
I alt .................................................................................................................................. 8,5

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og
iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har
The Trade Council til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder,
innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og in-
novative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for in-
novation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksom-
heder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksom-
hederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude
på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samar-
bejdspartnere mv.

The Trade Councils initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og
mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst.

Initiativerne omfatter programmer, hvor virksomhederne modtager målrettede rådgivnings-
forløb ydet af The Trade Councils rådgivere. De nævnte initiativer kan inkludere deltagelse af
større virksomheder, hvor dette vurderes at øge eksportpotentialet for små og mellemstore virk-
somheder. Det samlede tilskud til større virksomheder kan udgøre maksimum 15 pct. af den årlige
bevilling. Initiativerne er omfattet af betalingsordningen (egenbetaling), hvortil Udenrigsministe-
riet yder et tilskud i form af medfinansiering i størrelsesordenen 25-100 pct. Egenbetalingen sikrer
virksomhedernes engagement. Da tilskuddet til virksomhederne sker i form af medfinansiering
af The Trade Councils rådgivningsforløb, som er underlagt betalingsordningen, indtægtsføres til-
skuddet under § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv.

Over bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af samarbejdet med de regionale Er-
hvervshuse, klynger samt erhvervs- og brancheorganisationer m.fl., samt understøttelse af part-
nerskaber.

Kontoen blev i 2021 forhøjet med 8,0 mio. kr., 13,2 mio. kr. i 2022 og 23,2 mio. kr. i 2023,
jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af resterende to ugers indefrosne fe-
riemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af december 2020. Heraf går
8,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2023 til en styrkelse af indsatsen for små og mellemstore
virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere. Herudover afsættes 13,2 mio.
kr. i 2022 og 13,2 mio. kr. i 2023 med henblik på at videreføre en bevilling på 40,0 mio. kr. årligt
som blev afsat i 2016, hvoraf 13,6 mio. kr. er afsat under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens
der er afsat 26,4 mio. kr. under hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksport-
fremmetilskud.

Kontoen er i 2022 forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som led i initiativet om-
kring internationaliseringsprogrammer for fremme af bæredygtig eksport i regi af regeringens
nationale handlingsplan for FN's verdensmål.
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20. Fælles erhvervsfremstød
The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den

økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkur-
renceevne og eksportomsætning. Ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for
grupper af virksomheder får de deltagende virksomheder mulighed for at opnå større viden om
markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på
eksportmarkederne. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse
for dansk erhvervsliv.

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm.
et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsbe-
rettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre
minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Tilskuddet er underlagt
en række krav, som er udspecificeret i de gældende retningslinjer for ordningen.

Der kan afholdes udgifter til, at danske repræsentationer kan ansøge om 100 pct. finansiering
af indgående besøg af offentlige myndigheder fra andre lande mhp. fremvisning af danske løs-
ninger.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød
vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for de gældende retningslinjer kunne foretages
af en koordinator, typisk en dansk erhvervs- og/eller medlemsorganisation m.fl.. Endvidere kan
repræsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som
koordinator for et officielt erhvervsfremstød, ansøge om et sådant tilskud på vegne af de delta-
gende virksomheder. Således kan repræsentationerneafholde udlæg inden for ansøgningens bud-
get.
Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og eventuelle udlæg dermed ikke vil kunne viderefak-
tureres, vil sådanne udlæg blive fuldt ud finansieret over bevillingen ligesom uforudsete udgifter
bl.a. som følge af ændringer i deltagerforudsætninger relateret til et officielt fremstød, der ikke
kan medfinansieres af de deltagende virksomheder, kan finansieres over bevillingen. Tilskud-
sprocenten vil i så fald kunne overstige 50 pct.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende medfinansiering
til virksomheder og andre aktørers deltagelse i større fælles erhvervsfremstød og for alle ansøg-
ninger fra repræsentationer i udenrigstjenesten, jf. forretningsordenen .

På finansloven for 2021 blev kontoen forhøjet med 13,2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, jf.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af resterende to ugers indefrosne ferie-
midler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af december 2020. Midlerne er
afsat med henblik på at videreføre bevilling på 40,0 mio. kr. årligt som blev afsat i 2016, hvoraf
13,6 mio. kr. er afsat under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 26,4 mio. kr. under
hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

Kontoen er forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som led i initiativet omkring in-
ternationaliseringsprogrammer for fremme af bæredygtig eksport i regi af regeringens nationale
handlingsplan for FN's verdensmål.

Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2023 og frem med henblik på insourcing af opgaver
i forbindelse med erhvervsfremstød. Midlerne overføres til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

40. Tilskud til Copenhagen Capacity
På kontoen afholdes et årligt tilskud til finansiering af den regionale investeringsfremmeind-

sats i Copenhagen Capacity, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folke-
parti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.

Kontoen er reduceret med 2,1 mio. kr. i 2022 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som
følge af effektiviseringer i den regionale investeringsfremmeindsats, som Copenhagen Capacity
leverer i Østdanmark. De reducerede midler overføres i den forbindelse til driftsbevillingen §
06.11.01. Udenrigstjenesten.
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50. Øvrige tilskud ifm. eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet
Kontoen er oprettet med henblik på at kunne afholde diverse tilskud i relation til eksport-,

internationaliserings- og investeringsfremmeområdet. Dette kan bl.a. indebære tilskud med bag-
grund i handlingsplaner, eksportpakker, politiske aftaler mv.

Kontoen er tilført 2,3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som led i regeringens nationale hand-
lingsplan for FN's verdensmål. Herunder ydes et tilskud til Dansk Initiativ for Etisk Handel
(DIEH) på 2,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som led i etablering af et center for bæredygtige
værdikæder. Endvidere ydes et tilskud på 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til Global Compact
Danmark som led i styrket vejledning om fastsættelse af ambitiøse klimamål i de globale værdi-
kæder.

Der er overført 0,8 mio. kr. årligt i 2022-2023 fra § 06.11.01.11. Almindelig virksomhed til
§ 06.41.03.50. Øvrige tilskud ifm. eksport-, internationaliserings- og investeringsområdet som led
i udmøntningen af Eksportfremme- og rådgivning samt styrket myndighedssamarbejde, som ind-
går i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af resterende 2 ugers indefrosne fe-
riemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af december 2020. Der ydes
særskilt tilskud på 0,5 mio. kr. til Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og 0,3 mio. kr. til
Global Compact Danmark (GCD) årligt i 2022-2023.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70, senest ændret i

1993 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2022.
Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01.

Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantifor-
pligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de
indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og senest ændret i

2018.
Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde

evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtelser.
Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene
under Nordisk Ministerråd.

Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen er genoptaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen blev

første gang optaget på finansloven for 2004.
Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden

for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene
altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en stats-
garanti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt
300,0 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgnings-
udbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke
nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør
en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2022.
I forbindelse med Færøernes status i FAO som associeret medlem, stilles der fra FAO's

side krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling, der i 2022
udgør ca. 117.000,0 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer vil stille
tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren
bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes be-
taling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor interna-
tionale organisationer.

Ad tekstanmærkning nr. 14.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2021 og gentages uændret i

forhold til finanslov for 2022.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Danmark via Udenrigsministeriet indgår som ak-

tionær i INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) inden for en samlet ramme til ak-
tiekøb og eventuelle tilskud på 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021. INSTEX er et instru-
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ment, der har til formål at facilitere europæiske virksomheders samhandel med Iran inden for
humanitær handel - og dermed understøtte atomaftalen med Iran. INSTEX er oprettet af Storbri-
tannien, Frankrig og Tyskland.

Ad tekstanmærkning nr. 15.
Tekstanmærkningen er genoptaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen blev

første gang optaget på finansloven for 2020.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde

bemyndiges til i 2020 at etablere en statsgaranti til Den Internationale Bank for Genopbygning
og Udvikling (IBRD) svarende til USD 340,7 mio. kr. som led i kapitaludvidelsen i IBRD. Ga-
rantiforpligtelsen vil, som tidligere garantiforpligtelser, gælde for resten af Danmarks medlemskab
af IBRD, og der vil alene blive trukket på den i tilfælde af, at betalingsstandsning rammer en
meget omfattende del af det samlede udlån i banken.

Ad. tekstanmærkning nr. 16.
Tekstanmærkningen er genoptaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen blev

første gang optaget på finansloven for 2020. 
Med tekstanmærkningen bemyndiges ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde til i 2020

at etablere en statsgaranti til AfDB på UA 884,0 mio. som led i kapitaludvidelsen i AfDB. Ga-
rantiforpligtelsen vil, som tidligere garantiforpligtelser, gælde for resten af Danmarks medlemskab
af AfDB, og der vil alene blive trukket på den i tilfælde af, at betalingsstandsning rammer en
meget omfattende del af det samlede udlån i banken.

Ad tekstanmærkning nr. 17.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2023. Tekstanmærkningen

følger af akt. 284 af 2. juni 2022.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde

bemyndiges til i 2022 at etablere en statsgaranti til Den Internationale Bank for Genopbygning
og Udvikling (IBRD) svarende til EUR 37,5 mio. som led i øget finansiel støtte til Ukraine.
Garantiforpligtelsen er midlertidig og vil gælde i perioden 2022 til 2040. Der vil alene blive af-
holdt udgifter i forbindelse med garantien i tilfælde af, at Ukraine misligholder sin forpligtelse
til IBRD.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/or-

ganisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller ind-
placering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Sam-
arbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig
samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter
forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen er optaget for at skabe hjemmel for ministeren med ansvar for udvik-

lingssamarbejde til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske og internatio-
nale organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministe-
riet, herunder af udviklingsbistanden.
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Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelses-

ordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser,
lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Un-
derstøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til
at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler,
der følger af akt. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der
ydes til tidligere lokalt ansatte og deres efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det
antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsen-
tation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion
fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til
tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på
området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til
understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift.
modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekst-
anmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. 236 af 27. marts
1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes
inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen indebærer, at der direkte på forslag til lov om tillægsbevilling kan op-

tages merudgifter til den del af udviklingsbistanden, der administreres af Udenrigsministeriet. 
Merudgifterne skal fuldt ud modsvares af mindreudgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der
opgøres som udviklingsbistand.

Tekstanmærkningen omfatter alene udgifter, der kan opgøres som udviklingsbistand inden for
OECD's retningslinjer herfor.

Tekstanmærkningen finder anvendelse på baggrund af de prognosticerede udgifter til flygt-
ningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand, i forbindelse med udgiftsopfølgning for
3. kvartal i finansåret, jf. § 13 i Cirkulære nr. 9649 om budgettering og budget- og regnskabs-
opfølgning af 30. oktober 2013.

Der er forudsat, at optagelse af merbevilling kun kan ske efter forudgående aftale herom med
Finansministeriet, herunder for at sikre at merbevillingen kan holdes inden for rammerne af de
gældende statslige udgiftslofter og budgetlovens underskudsgrænse.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er optaget i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2022

og gentages uændret i forhold til finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der ifm. oprettelse af en pilotordning for statslige

udviklingsgarantier som supplement til Danmarks udviklingssamarbejde gives bemyndigelse til,
at Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) kan udstede statsgarantier inden for en samlet
ramme på 2,0 mia. kr. i 2022-2025. Garantierne kan udstedes i pilotperioden 2022-2025. De ud-
stedte garantier forventes at løbe 10-12 år og vil dermed løbe videre efter pilotperiodens ophør.

Formålet med ordningen er at understøtte udmøntningen af Danmarks udviklingspolitiske
strategi samt den langsigtede strategi for global klimaindsats, herunder særligt mobilisering af
klimafinansiering.
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Pilotordningen placeres i en særskilt, nyetableret udviklingsgarantifacilitet under IFU. Orga-
nisatorisk vil det overordnede ansvar for garantiudstedelse og -tilsyn varetages af IFU's bestyrelse.
Under faciliteten oprettes en garantikomité med deltagelse af IFU og Udenrigsministeriet, som
vurderer og indstiller projektforslag til bestyrelsen med sigte på at sikre faglig og strategisk af-
stemning. Udviklingsgarantifaciliteten vil være adskilt fra IFU ved at have en separat balance
uafhængig af IFU's balance. Udgifter til forvaltning og kapacitetsopbygning i faciliteten afholdes
under § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

IFU bemyndiges til at udstede og administrere statsgarantier på vegne af staten. IFU's be-
styrelse udvælger de enkelte garantier på baggrund af indstilling fra garantikomitéen. Staten
hæfter direkte for de udstedte garantier under garantirammen. Pilotordningen vil være afbunden
uden kommercielt og eksportorienteret sigte.

IFU's bestyrelse fastsætter en risikopræmie svarende til de statsfinansielle risici ved garanti-
udstedelse under garantirammen, og der opkræves en garantiprovision svarende hertil. Garanti-
provisionen tilfalder staten og finansieres af garantimodtagerne med evt. subsidier fra § 6.3. Bi-
stand til udviklingslandene. IFU's bestyrelse sikrer, at garantier udstedt under garantirammen er
afgrænset i størrelse og tid, således at statens samlede eksponering ikke overstiger den tildelte
ramme, samt at udløbsdatoen for samtlige garantier under rammen fastsættes og kendes.

Eventuelle tab på de udstedte garantier afholdes af staten.

Ad tekstanmærkning nr. 169.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2020 og gentages uændret i

frohold til finansloven for 2022. Statens It varetager den basale it-drift på en række ministerom-
råder og underliggende institutioner. Basal it-drift omfatter drift af interne datacentre, netværk,
servere og storage, drift af operativsystemer, standard-it-arbejdsplads, servicedesk og brugerad-
ministration, informationssikkerhedsopgaver samt indgåelse af kontrakter og leverandørstyrings-
opgaver vedrørende outsourcet it-drift. Dertil kan Statens It varetage opgaver vedrørende fagsy-
stemer.

Pågældende minister kan jf. stk. 2. udstede bekendtgørelser, der fastsætter nærmere regler
om krav hertil.
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