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Hovedoversigt over statsbudgettet 2006
 Driftsbudget Anlægs-
Mio. kr. Udgift Indtægt budget

§ 15. Socialministeriet ................................................. 67,2
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet .....................  -50,5  
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................... -2.191,8
§ 20. Undervisningsministeriet .................................... -43,1
§ 28. Transport- og Energiministeriet .........................   2.757,5
§ 34. Arbejdsmarkedsfond ........................................... 100,7
§ 35. Generelle reserver ...............................................   -2.580,0

I alt ................................................................................  -2.218,2  278,2
§ 37. Renter .................................................................. 63,9 2.892,6
§ 38. Skatter og afgifter ...............................................  -1,4  3.662,5

I alt ................................................................................  -2.155,7  6.833,3
Overskud .......................................................................   8.989,0

 Udgift Indtægt

Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................   8.989,0
§ 40. Genudlån m.v. ....................................................  1.627,9  
§ 41. Beholdningsbevægelser m.v. ..............................   -1.879,0
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ............................  3.815,3  

Total ..............................................................................  5.443,2  7.110,0  1.666,8
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Oversigt over driftsudgiftsbudgettet 

Mio. kr. Drifts- Drifts- Anlægs- Anlægs-
udgifter indtægter udgifter indtægter

§ 15. Socialministeriet ................................... - - - -
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... -61,4 - - -
§ 20. Undervisningsministeriet ...................... - - - -

I alt ..................................................................  -61,4  -  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Driftsbudget ....................................................  -61,4  -  -  -
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2006
 Skatter og Overførsler mellem
 Overførsels- overførsels- offentlige myndigheder Finansielle poster Netto-

udgifter indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 -239,0 1.037,0 1.342,5 -0,7 - - 67,2
 - - 65,6 116,1 - - -50,5
 -1.555,8 21,4 -553,2 - - - -2.191,8
 -46,1 - 3,0 - - - -43,1

 -1.840,9 1.058,4 857,9 115,4 - - -2.218,2

 -115,0 -178,9 - - - - 63,9
 -1,4 - - - - - -1,4

 -1.957,3 879,5 857,9 115,4 - - -2.155,7
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Oversigt over driftsudgiftsbudgettet 

Mio. kr. Drifts- Drifts- Anlægs- Anlægs-
udgifter indtægter udgifter indtægter

§ 15. Socialministeriet ................................... - - - -
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... -57,8 - - -
§ 20. Undervisningsministeriet ...................... - - - -

I alt ..................................................................  -57,8  -  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Driftsbudget ....................................................  -57,8  -  -  -
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2007
 Skatter og Overførsler mellem
 Overførsels- overførsels- offentlige myndigheder Finansielle poster Netto-

udgifter indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 -227,0 - 1.400,8 -0,7 - - 1.174,5
 - - - - - - -
 -1.676,8 21,4 -933,4 - - - -2.689,4
 -41,8 - 3,0 - - - -38,8

 -1.945,6 21,4 470,4 -0,7 - - -1.553,7

 - - - - - - -
 - - - - - - -

 -1.945,6 21,4 470,4 -0,7 - - -1.553,7
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Oversigt over driftsudgiftsbudgettet 

Mio. kr. Drifts- Drifts- Anlægs- Anlægs-
udgifter indtægter udgifter indtægter

§ 15. Socialministeriet ................................... - - - -
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... -57,0 - - -
§ 20. Undervisningsministeriet ...................... - - - -

I alt ..................................................................  -57,0  -  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Driftsbudget ....................................................  -57,0  -  -  -
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2008
 Skatter og Overførsler mellem
 Overførsels- overførsels- offentlige myndigheder Finansielle poster Netto-

udgifter indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 -227,0 - 1.483,1 -0,7 - - 1.256,8
 - - - - - - -
 -1.946,0 21,4 -455,5 - - - -2.479,9
 -35,3 - 2,8 - - - -32,5

 -2.208,3 21,4 1.030,4 -0,7 - - -1.255,6

 - - - - - - -
 - - - - - - -

 -2.208,3 21,4 1.030,4 -0,7 - - -1.255,6
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Oversigt over driftsudgiftsbudgettet 

Mio. kr. Drifts- Drifts- Anlægs- Anlægs-
udgifter indtægter udgifter indtægter

§ 15. Socialministeriet ................................... - - - -
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... -56,0 - - -
§ 20. Undervisningsministeriet ...................... - - - -

I alt ..................................................................  -56,0  -  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Driftsbudget ....................................................  -56,0  -  -  -
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2009
 Skatter og Overførsler mellem
 Overførsels- overførsels- offentlige myndigheder Finansielle poster Netto-

udgifter indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 -329,0 - 366,8 -0,7 - - 38,5
 - - - - - - -
 -2.081,4 21,4 17,1 - - - -2.141,7
 -35,2 - 3,0 - - - -32,2

 -2.445,6 21,4 386,9 -0,7 - - -2.135,4

 - - - - - - -
 - - - - - - -

 -2.445,6 21,4 386,9 -0,7 - - -2.135,4
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Mio. kr. Drifts- Drifts- Anlægs- Anlægs-
udgifter indtægter udgifter indtægter

§ 28. Transport- og Energiministeriet ...........  -  0,4  -  -
§ 34. Arbejdsmarkedsfond ............................. - - - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -

I alt ..................................................................  -  0,4  -  -

§ 37. Renter .................................................... -44,2 - - -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Indtægtsbudget ................................................  -44,2  0,4  -  -
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2006
 Skatter og Overførsler mellem
 Overførsels- overførsels- offentlige myndigheder Finansielle poster Netto-

udgifter indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter

 - 2.757,1 - - - - 2.757,5
 - 109,7 9,0 - - - 100,7
 - -2.580,0 - - - - -2.580,0

 - 286,8 9,0 - - - 278,2

 -275,5 2.597,9 25,0 - - - 2.892,6
 - 3.653,5 - 9,0 - - 3.662,5

 -275,5 6.538,2 34,0 9,0 - - 6.833,3
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Mio. kr. Drifts- Drifts- Anlægs- Anlægs-
udgifter indtægter udgifter indtægter

§ 28. Transport- og Energiministeriet ...........  -  0,1  -  -
§ 34. Arbejdsmarkedsfond ............................. - - - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -

I alt ..................................................................  -  0,1  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Indtægtsbudget ................................................  -  0,1  -  -
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2007
 Skatter og Overførsler mellem
 Overførsels- overførsels- offentlige myndigheder Finansielle poster Netto-

udgifter indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter

 - 1.165,4 - - - - 1.165,5
 - 160,7 9,0 - - - 151,7
 - - - - - - -

 - 1.326,1 9,0 - - - 1.317,2

 - - - - - - -
 - - - - - - -

 - 1.326,1 9,0 - - - 1.317,2
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Mio. kr. Drifts- Drifts- Anlægs- Anlægs-
udgifter indtægter udgifter indtægter

§ 28. Transport- og Energiministeriet ...........  -  0,1  -  -
§ 34. Arbejdsmarkedsfond ............................. - - - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -

I alt ..................................................................  -  0,1  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Indtægtsbudget ................................................  -  0,1  -  -
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2008
 Skatter og Overførsler mellem
 Overførsels- overførsels- offentlige myndigheder Finansielle poster Netto-

udgifter indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter

 - 671,6 - - - - 671,7
 - 146,7 9,0 - - - 137,7
 - - - - - - -

 - 818,3 9,0 - - - 809,4

 - - - - - - -
 - - - - - - -

 - 818,3 9,0 - - - 809,4
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Mio. kr. Drifts- Drifts- Anlægs- Anlægs-
udgifter indtægter udgifter indtægter

§ 28. Transport- og Energiministeriet ...........  -  0,1  -  -
§ 34. Arbejdsmarkedsfond ............................. - - - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -

I alt ..................................................................  -  0,1  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Indtægtsbudget ................................................  -  0,1  -  -
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2009
 Skatter og Overførsler mellem
 Overførsels- overførsels- offentlige myndigheder Finansielle poster Netto-

udgifter indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter

 - 1.687,2 - - - - 1.687,3
 - 144,7 9,0 - - - 135,7
 - - - - - - -

 - 1.831,9 9,0 - - - 1.823,0

 - - - - - - -
 - - - - - - -

 - 1.831,9 9,0 - - - 1.823,0
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Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mio. kr.

1. Driftsudgifter ................................... - - -61,4 -57,8 -57,0 -56,0
14. Køb af varer og tjeneste-

 ydelser ...................................... - - -61,4 -57,8 -57,0 -56,0

5. Overførselsudgifter ......................... - - -1.957,3 -1.945,6 -2.208,3 -2.445,6
51. Tilskud til udland m.v. ............  -  -  -1,4  -  -  -
52. Tilskud til personer ..................  -  -  -1.543,5  -1.663,1  -1.932,1  -2.067,5
53. Tilskud til erhverv ...................  -  -  -239,0  -227,0  -227,0  -329,0
54. Tilskud til anden virksomhed ..  -  -  -58,4  -55,5  -49,2  -49,1
57. Renteudgifter m.v. ...................  -  -  -115,0  -  -  -

6. Skatter og overførselsindtægter ......  -  -  879,5  21,4  21,4  21,4
 62. Obligatoriske bidrag,

 bøder m.v. ................................  -  -  21,4  21,4  21,4  21,4
64. Øvrige overførselsindtægter ....  -  -  1.037,0  -  -  -
67. Renteindtægter og udbytter .....  -  -  -178,9  -  -  -

7. Overførsler mellem offentlige
 myndigheder .................................... - - 742,5 471,1 1.031,1 387,6

71. Interne statslige overførsels-
 udgifter ..................................... - - 3,0 3,0 2,8 3,0

72. Overførsler til kommuner ........  -  -  -678,9  -1.183,3  -834,9  -485,1
74. Reserver og budgetregulering ..  -  -  1.533,8  1.650,7  1.862,5  869,0
77. Overførsler fra kommuner .......  -  -  115,4  -0,7  -0,7  -0,7

I alt ......................................................  -  -  -2.155,7  -1.553,7  -1.255,6  -2.135,4
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Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mio. kr.

1. Driftsudgifter ................................... - - -44,2 - - -
16. Leje, vedligeholdelse og

 skatter ....................................... - - -44,2 - - -

2. Driftsindtægter ................................ - - 0,4 0,1 0,1 0,1
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .......  -  -  0,4  0,1  0,1  0,1

5. Overførselsudgifter ......................... - - -275,5 - - -
54. Tilskud til anden virksomhed ..  -  -  3,7  -  -  -
57. Renteudgifter m.v. ...................  -  -  -279,2  -  -  -

6. Skatter og overførselsindtægter ......  -  -  6.538,2  1.326,1  818,3  1.831,9
61. Skatter og afgifter ....................  -  -  3.723,5  125,0  125,0  125,0

 62. Obligatoriske bidrag,
 bøder m.v. ................................  -  -  2.732,1  1.154,4  646,6  1.660,2
63. Løbende overførselsindtægter ..  -  -  14,7  46,7  46,7  46,7
64. Øvrige overførselsindtægter ....  -  -  245,0  -  -  -
67. Renteindtægter og udbytter .....  -  -  -177,1  -  -  -

7. Overførsler mellem offentlige
 myndigheder .................................... - - -25,0 -9,0 -9,0 -9,0

71. Interne statslige overførsels-
 udgifter ..................................... - - 34,0 9,0 9,0 9,0

76. Interne statslige overførsels-
 indtægter ................................... - - 9,0 - - -

8. Finansielle poster ............................  -  -  48,7  -  -  -
81. Udlån m.v. ................................  -  -  8,0  -  -  -
84. Nedbringelse af finansiel

 gæld .......................................... - - 13,6 - - -
85. Nedbringelse af udlån m.v. .....  -  -  -  -  -  -
87. Nedbringelse af andre finan-
 sielle aktiver .............................  -  -  53,3  -  -  -
88. Forøgelse af finansiel gæld .....  -  -  17,0  -  -  -

9. Beholdningsbevægelser ................... - - -1.927,7 - - -
95. Ændring af kortfristet til-
 godehavende (debitorer) ..........  -  -  133,2  -  -  -
96. Ændring af øvrige kortfristede

 tilgodehavender ........................ - - 86,0 - - -
97. Ændring af kortfristet gæld

 (kreditorer) ............................... - - -2.146,9 - - -

I alt ......................................................  -  -  4.954,3  1.317,2  809,4  1.823,0
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§ 15. Socialministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgiftsbudget .........................................................................  67,2  1.103,5  1.036,3

Fællesudgifter ...........................................................................................  1.342,5  -
15.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 1.342,5 -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................  -239,0  1.036,3
15.51. Alment boligbyggeri .......................................................................  -239,0  1.036,3

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  1.103,5  1.036,3
Aktivitet i alt ..............................................................................................  1.103,5  1.036,3

Overførselsudgifter .....................................................................................  -239,0  -
Skatter og overførselsindtægter .................................................................  -  1.037,0
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................  1.342,5  -0,7

B. Bevillinger.
 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F  -1.152,5  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  1.342,5  -
Justering af reserve til kommunernes bloktilskud samt
andre reserver, jf. aftale om satspuljen og finansloven
for 2006, aftale om fremtidig anv. af den almene sektors
midler samt lavere renteskøn

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm.

117) ................................................................................... F 2.349,7 7,1
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -239,0  -0,7



§ 15. 25

Konsekvenser af aftalen om den fremtidige anvendelse
af den almene sektors midler mv. Herudover er kontoen
reduceret som følge af et lavere skøn for finansierings-
renten for almene boliger

07. Indtægter fra Landsbyggefonden ..................................... F  -  -
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  1.037,0
Konsekvenser af aftalen om den fremtidige anvendelse
af den almene sektors midler mv. Herudover er kontoen
reduceret som følge af et lavere skøn for finansierings-
renten for almene boliger
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Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  1.342,5  1.400,8  1.483,1  366,8

10. Budgetgaranti
 Udgift .................................................................................. - 140,0 99,0 128,6

74. Reserver og budgetregulering ......................................  -  140,0  99,0  128,6

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
 Udgift .................................................................................. 64,3 134,9 139,3 141,6

74. Reserver og budgetregulering ......................................  64,3  134,9  139,3  141,6

30. Reserver vedrørende plejeboliggaranti
 Udgift .................................................................................. 138,2 175,9 184,8 26,6

74. Reserver og budgetregulering ......................................  138,2  175,9  184,8  26,6

40. Budgetregulering vedrørende forsøg med rammeudbud
 mv.
 Udgift .................................................................................. - 20,0 20,0 20,0

74. Reserver og budgetregulering ......................................  -  20,0  20,0  20,0

50. Reserver vedrørende ydelsesstøtte mv.
 Udgift .................................................................................. -160,0 -70,0 -60,0 50,0

74. Reserver og budgetregulering ......................................  -160,0  -70,0  -60,0  50,0

51. Budgetregulering vedrørende ændret finansiering af
 alment byggeri
 Udgift .................................................................................. 1.300,0 1.000,0 1.100,0 -

74. Reserver og budgetregulering ......................................  1.300,0  1.000,0  1.100,0  -

10. Budgetgaranti
Kontoen søges forhøjet med 140,0 mio.kr. i 2007, 99,0 mio.kr. i 2008 og 128,6 mio.kr. i 2009.
Ændringen er en følge af nye skøn over kommunernes udgifter til førtidspension i perioden
2005-2009, herunder ophævelse af forskellen mellem gifte og samlevende førtidspensionister, jf.
aftale om finansloven for 2006, hvilket giver anledning til at hæve reserven til den fremadrettet
budgetgaranti for 2005-2009, den permanente opregulering af budgetgarantien for 2004- 2007
og efterreguleringen for perioden 2005-2007.



§ 15.11.79.20. 27

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 64,3 mio.kr. i 2006 og 134,9
mio.kr. i 2007, 139,3 mio.kr. i 2008 og 141,6 mio.kr. i 2009. Forhøjelsen er sammensat af føl-
gende ændringer:
Til reguleringen af kommunernes bloktilskud afsættes 0,4 mio.kr. i 2006 og 0,5 mio.kr. i 2007
og frem til yderligere finansiering af handicapråd, jf. Lov nr. 574 af 24. juni 2005.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes 0,4 mio.kr. i 2006 til kom-
munernes administration af den ekstra tillægsydelse til førtidspensionisterne med almindelig før-
tidspension, jf. aftale om finansloven for 2006.
Til den forventede regulering af bloktilskuddet afsættes 10,5 mio.kr. i 2006, 16,5 mio.kr. i 2007,
16,5 mio.kr. i 2008 og 20,0 mio.kr. i 2009, jf. boligsikringsmæssige konsekvenser af integra-
tionshandlingsplanen.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes -0,4 mio.kr. i 2006, -0,3
mio.kr. i 2007, -0,3 mio.kr. i 2008 og -0,3 mio.kr. i 2009, jf. boligydelseskonsekvenser af aftale
om finansloven for 2006 om ophævelse af forskelsbehandling mellem gifte og samlevende før-
tidspensionister.
Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes 4,5 mio.kr. i 2006 til mid-
lertidig regulering af varmetillæg til pensionister, jf. aftale om finansloven for 2006.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes til den forventede regulering af kom-
munernes bloktilskud 10,0 mio.kr. i 2006 og 20,0 mio.kr. i 2007 og frem til styrkelse af foræl-
dreprogrammer.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes til den forventede regulering af kom-
munernes bloktilskud 18,3 mio.kr. i 2006 og 65,0 mio.kr. i 2007 og frem til udvidelse af støtte
og kontaktpersonordningen.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes til regulering af kommunernes bloktilskud
9,8 mio.kr. i 2006 og 7,4 mio.kr. i 2007 og frem til behandlingsgaranti for unge stofmisbrugere.
Efter aftalen om finansloven for 2006 fastholdes det beregningstekniske tillæg til boligudgiften.
Som følge heraf forhøjes udgifterne på kontoen med 5,0 mio.kr. i 2006, 14,2 mio.kr. i 2007, 22,3
mio.kr. i 2008 og 29,0 mio.kr. i 2009.
Efter aftalen om finansloven for 2006 sikres en mere gradvis overgang til den nye aldersgrænse
på 18 år i boligstøtteloven, som indebærer, at forslaget kun får 25 pct. virkning i 2006, 50 pct.
virkning i 2007, 75 pct. virkning i 2008 og 100 pct. virkning i 2009 og fremefter. Som følge heraf
forhøjes udgifterne på kontoen med 5,8 mio.kr. i 2006, 11,6 mio.kr. i 2007 og 7,9 mio.kr. i 2008.

30. Reserver vedrørende plejeboliggaranti
Til udmøntningen af lovforslaget om lov om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om
social service (garanti til ældre for et tilbud om en plejebolig eller en plads i et plejehjem) afsættes
138,2 mio.kr. i 2006, 175,9 mio. kr. i 2007, 184,8 mio. kr. i 2008 og 26,6 mio. kr. i 2009. Udgifter
til statslig ydelsesstøtte er indbudgetteret på konto § 15.51.01.

40. Budgetregulering vedrørende forsøg med rammeudbud mv.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsættes 20,0 mio.kr. i hvert af årene 2007-2009
til styrkelse af retssikkerheden og præcisering af krav til kommunernes afgørelser.

50. Reserver vedrørende ydelsesstøtte mv.
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet som følge af udmøntningen af
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige anven-
delse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering. Som led i aftalen gennemføres
et udredningsarbejde med henblik på at skabe en mere selvbærende almen sektor. En udmøntning
af resultaterne af dette arbejde vil have virkning fra og med 2007.
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51. Budgetregulering vedrørende ændret finansiering af alment byggeri
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nulstillet som følge af udmøntningen af
Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige anven-
delse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering. Som led i aftalen gennemføres
et udredningsarbejde med henblik på at skabe en mere selvbærende almen sektor. En udmøntning
af resultaterne af dette arbejde vil have virkning fra og med 2007.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 117)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -239,0  -227,0  -227,0  -329,0
Indtægtsbevilling .......................................................................  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter
1.1.1999 (nominallån), Økonomistyrelsen

 Udgift .................................................................................. -239,0 -227,0 -227,0 -329,0
53. Tilskud til erhverv ........................................................  -239,0  -227,0  -227,0  -329,0

 Indtægt ............................................................................... -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
77. Overførsler fra kommuner ............................................  -0,7  -0,7  -0,7  -0,7

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.1.1999 (nominallån), Økonomistyrel-
sen
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 238,3 mio. kr. i 2006, 226,3
mio. kr. i 2007 og 2008 samt 328,3 mio. kr. i 2009. Af ændringerne kan stigende udgifter på
160,0 mio. kr. i 2006 og 126,0 mio. kr. i 2007 og 2008 henføres til ydelsesstøtte til dækning af
plejeboliggarantien. Som følge af et lavere skøn over finansieringsrenten for almene boliger er
der mindre udgifter til ydelsesstøtte på 398,3 mio. kr. i 2006, 352,3 mio. kr. i 2007 og 2008 samt
328,3 mio. kr. i 2009. Af de samlede ændringer stammer 68,0 mio. kr. i 2006, 54,0 mio. kr. i
2007 og 50,2 mio. kr. i 2008 fra satspuljen, jf. aftale om satspuljen for 2006.

Aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
(2006-prisniveau, mia. kr.) ................ 6,0 6,9 16,7 9,7 8,1 7,2 7,9 7,5 7,5 7,0

Tilbagediskonterede udgifter
(2006-prisniveau, mio.kr.) ................. 1.678 1.857 4.914 2.798 2.171 2.349 2.106 1.530 1.530 1.428
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15.51.07. Indtægter fra Landsbyggefonden

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  1.037,0  -  -  -

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen
 Indtægt ............................................................................... 1.037,0 - - -

64. Øvrige overførselsindtægter .........................................  1.037,0  -  -  -

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen
Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forøget med 1.037 mio. kr. i 2006. I Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige anvendelse af
den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering er indeholdt, at Landsbyggefonden
refunderer 50 pct. af den samlede ydelsesstøtte til nybyggeri, hvortil der meddelelses tilsagn i
2005 og 2006. Som led i aftalen gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at skabe en
mere selvbærende almen sektor. I forhold til budgetteringsforudsætningerne på FFL 2006 udgør
refusionen 1.235 mio. kr. i 2006. Som følge af et lavere skøn over finansieringsrenten for almene
boliger formindskes refusionen med 198 mio. kr. i 2006, da ydelsesstøtten er blevet nedskrevet
som følge af det lavere skøn over finansieringsrenten.
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§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgiftsbudget .........................................................................  -50,5  65,6  116,1

Tilskud til kommuner m.v. .....................................................................  65,6  116,1
16.91. Tilskud til kommuner (tekstanm. 100 og 101) ..............................  65,6  84,1
16.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift ................  -  32,0

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  65,6  116,1
Aktivitet i alt ..............................................................................................  65,6  116,1

Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................  65,6  116,1
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
Tilskud til kommuner m.v.

16.91. Tilskud til kommuner (tekstanm. 100 og 101)
01. Amtskommunerne (tekstanm. 110, 111, 112,
 113 og 120) (Lovbunden) ................................................ F  16.481,1  451,3

Af finansministeren ........................................................ ÆF  55,6  -
Kontoen forhøjes med dels 41,0 mio. kr. til nedsættelse
af den amtskommunale grundskyld, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006, dels 14,6 mio. kr. som følge af, at
1 kommune selvbudgetterer i 2006

11. Kommunerne (tekstanm. 112, 114, 115, 116,
 117, 118, 119 og 121) (Lovbunden) ................................ F  39.390,8  1.112,9

Af finansministeren ........................................................ ÆF  10,0  84,1
Reserve på 10 mio. kr. vedr. nedsættelse af forældrebe-
talingen, jf. aftale om finansloven for 2006. Kontoen
forhøjes med 84,1 mio. kr. som følge af, at 139 ud af
271 kommuner selvbudgetterer i 2006

16.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift
01. Udligning af kommunernes udgifter til mer-
 værdiafgift (Lovbunden) .................................................. F  16.041,1  15.818,7

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  32,0
Kontoen forhøjes med 32,0 mio. kr. som følge af, at 139
kommuner har valgt at selvbudgettere for 2006

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 120. ad § 16.91.01.

Finansministeren bemyndiges til at kunne nedsætte statstilskuddet til amtskommuner i 2006
med et beløb, der maksimalt kan udgøre forskellen mellem summen af de budgetterede netto-
driftsudgifter i amtskommunerne i 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om
nedsættelse af bevillinger på samme udgiftsområde vedrørende 2006 til og med 15. februar 2006
og det niveau for nettodriftsudgifterne, som er lagt til grund i forbindelse med fastsættelsen af
statstilskuddet til amtskommuner på § 16.91.01.

Stk. 2. Nedsættelsen af statstilskuddet vil kunne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren
på amtskommuner på baggrund af amtskommunernes andel af det samlede statsgaranterede
amtskommunale beskatningsgrundlag for 2006 eller på baggrund af den relative fordeling af
amtskommunernes realvækst fra budget 2005 til 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger
mv. til og med 15. februar 2006 vedrørende 2006 eller som en kombination heraf.

Stk. 3. Størrelsen af den samlede tilskudsnedsættelse, jf. stk. 1, og fordelingsnøglen for ned-
sættelsen af statstilskuddet, jf. stk. 2, vil blive fastlagt på baggrund af en samlet vurdering af
amtskommunernes budgetter korrigeret for vedtagne og pålagte nedsættelser d. 15. februar 2006.
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Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren vil inden for et puljebeløb kunne meddele en amts-
kommune hel eller delvis fritagelse for nedsættelsen af statstilskuddet efter stk. 2. Finansieringen
af en sådan pulje vil ske med forhåndsbidrag fra amtskommunerne, som opkræves proportionalt
med tilskudsnedsættelsen efter stk. 2."

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning.
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 121. ad § 16.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at kunne nedsætte statstilskuddet til kommuner i 2006 med
et beløb, der maksimalt kan udgøre forskellen mellem summen af de budgetterede nettoservi-
ceudgifter i kommunerne i 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om ned-
sættelse af bevillinger på samme udgiftsområde vedrørende 2006 til og med 15. februar 2006 og
det niveau for nettoserviceudgifterne, som er lagt til grund i forbindelse med fastsættelsen af
statstilskuddet til kommuner på § 16.91.11.

Stk. 2. Nedsættelsen af statstilskuddet vil kunne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren
på kommunerne på baggrund af kommunernes andel af det samlede statsgaranterede kommunale
beskatningsgrundlag for 2006 eller på baggrund af den relative fordeling af kommunernes real-
vækst fra budget 2005 til 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger mv. til og med 15. fe-
bruar 2006 vedrørende 2006 eller som en kombination heraf.

Stk. 3. Størrelsen af den samlede tilskudsnedsættelse, jf. stk. 1, og fordelingsnøglen for ned-
sættelsen af statstilskuddet, jf. stk. 2, vil blive fastlagt på baggrund af en samlet vurdering af
kommunernes budgetter korrigeret for vedtagne og pålagte nedsættelser d. 15. februar 2006.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren vil inden for et puljebeløb kunne meddele en kom-
mune hel eller delvis fritagelse for nedsættelsen af statstilskuddet efter stk. 2. Finansieringen af
en sådan pulje vil ske med forhåndsbidrag fra kommunerne, som opkræves proportionalt med
tilskudsnedsættelsen efter stk. 2."
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Anmærkninger til ændringsforslag

Tilskud til kommuner m.v.

16.91. Tilskud til kommuner (tekstanm. 100 og 101)

16.91.01. Amtskommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113 og 120) (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  55,6  -  -  -

60. Selvbudgettering
 Udgift .................................................................................. 14,6 - - -

72. Overførsler til kommuner .............................................  14,6  -  -  -

63. Reserve
 Udgift .................................................................................. 41,0 - - -

72. Overførsler til kommuner .............................................  41,0  -  -  -

60. Selvbudgettering
Kontoen er i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag forhøjet med 14,6 mio. kr. Det

skyldes, at Frederiksberg Kommune har valgt at selvbudgettere for 2006.

63. Reserve
Reserven forhøjes med 41 mio.kr. til i alt 68 mio. kr. i 2006 som kompensation for nedsæt-

telse af de amtskommunale jordskatter, jf. aftale om finansloven for 2006.

16.91.11. Kommunerne (tekstanm. 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119 og 121) (Lov-
bunden)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  10,0  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  84,1  -  -  -

60. Selvbudgettering
 Indtægt ............................................................................... 84,1 - - -

77. Overførsler fra kommuner ............................................  84,1  -  -  -

90. Reserve
 Udgift .................................................................................. 10,0 - - -

72. Overførsler til kommuner .............................................  10,0  -  -  -
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60. Selvbudgettering
Kontoen er i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag forhøjet med 84,1 mio. kr. Det

skyldes, at 139 af 271 kommuner har valgt at selvbudgettere for 2006.

90. Reserve
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 10 mio. kr. i 2006. Der ydes

efter ansøgning tilskud til kommuner med svagt beskatningsgrundlag og med tab større end 0,02
pct. af skattegrundlaget, som følge af nedsættelse af forældrebetalingsandel for børnepasning, jf.
aftale om finansloven for 2006. Midlerne finansieres via § 27.19.79.20. Det kommunale lov- og
cirkulæreprogram.

Formålet er at imødegå de begrænsede byrdemæssige konsekvenser af forskydninger mellem
kommuner i forbindelse med nedsættelse af den maksimale forældrebetalingsandel for dagtilbud
for børn under 3 år.

16.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift

16.95.01. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  32,0  -  -  -

10. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift
 Indtægt ............................................................................... 32,0 - - -

77. Overførsler fra kommuner ............................................  32,0  -  -  -

10. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift
Kontoen er i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag forhøjet med 32,0 mio.kr. Det

skyldes, at 139 kommuner har valgt at selvbudgettere for 2006.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen er ny.
Regeringen og amterne aftaler årligt de økonomiske rammer for amterne under ét for det

efterfølgende år. På den baggrund fastsættes der et statsligt bloktilskud til amtskommunerne med
henblik på at sikre balance mellem de samlede amtskommunale udgifter og indtægter.

Det samlede resultat af amternes budgetlægning for 2006 sammenholdt med aftaleforudsæt-
ningerne viser en aftaleoverskridelse i amterne under ét, hvilket indikerer et samlet finansi-
eringsoverskud i den amtskommunale sektor.
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Det aftalte udgiftsniveau i amterne er fastsat på baggrund af regeringens målsætning for det
offentlige forbrug med henblik på at sikre en holdbar økonomisk udvikling under hensyntagen
til den aktuelle konjunktursituation og overgangen til en ny kommunal struktur.
På baggrund af ovenstående hensyn bemyndiges finansministeren til samlet at kunne nedsætte
statstilskuddet til amtskommuner på § 16.91.01 med et beløb, der maksimalt kan udgøre for-
skellen mellem summen af de budgetterede nettodriftsudgifter i amtskommunerne i 2006 korri-
geret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger på serviceområdet
til og med 15. februar 2006 vedrørende 2006 og det niveau for nettodriftsudgifterne, som er lagt
til grund i forbindelse med fastsættelsen af statstilskuddet til amtskommunerne på § 16.91.01.

I forbindelse med opgørelsen af beløbet vil der blive taget udgangspunkt i det aftalte ud-
giftsniveau for nettodriftsudgifterne, som fremgår af aftalen om amternes økonomi for 2006
(korrigeret for opgaveændringer, jf. Akt 195 af 24/6 2005), og som ligger til grund for fastsæt-
telsen af statstilskuddet til amtskommunerne på § 16.91.01, sammenholdt med resultatet af am-
ternes budgetlægning for 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsæt-
telse af bevillinger til og med 15. februar 2006 vedrørende 2006. Da det aftalte udgiftsniveau er
fastsat i forhold til amterne, vil det opgjorte beløb skulle opregnes til landsniveau på baggrund
af amternes andel af beskatningsgrundlaget.

Efter en eventuel beslutning om en reduktion er truffet, vil beløbet snarest muligt blive fra-
trukket overførslen til amtskommunerne. Reduktionen fordeles ligeligt på 12-delsraterne over de
resterende måneder i året.

Nedsættelsen af statstilskuddet vil kunne fordeles mellem amtskommunerne på baggrund af
amtskommunernes andel af det samlede amtskommunale beskatningsgrundlag (bloktilskudsnøg-
len) eller på baggrund af den relative fordeling af amtskommunernes realvækst fra budget 2005
til 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger til
og med 15. februar 2006 vedrørende 2006 eller som en kombination heraf.

Muligheden for at fravige det generelle fordelingsprincip for bloktilskuddet skal give mulig-
hed for at imødekomme en situation, hvor der er store forskelle amtskommunerne imellem for
så vidt angår realvæksten efter korrektion for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om ned-
sættelse af bevillinger.

Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med, at det i forlængelse af resultatet af budgetlæg-
ningen i amtskommunerne vil blive meddelt samtlige amtsråd, at der bør ske en revurdering af
budgetlægningen for 2006, så det samlede resultat af budgetlægningen bliver i overensstemmelse
med aftaleforudsætningerne for 2006.

Bemyndigelsen skal endvidere ses i lyset af, at der foretages en opstramning af de allerede
eksisterende regler, hvorefter forberedelsesudvalgene har reguleringskompetencer i forhold til
budgetterne for 2006, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 876 af 16. sep-
tember 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedsta-
dens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns
kommuner i 2006. Styrkelsen af forberedelsesudvalgene sker for yderligere at sikre, at de nye
regioner får et godt og sundt økonomisk udgangspunkt i den nye kommunale struktur.

Indenrigs- og sundhedsministeren vil inden for et puljebeløb få mulighed for at meddele den
enkelte amtskommune hel eller delvis fritagelse for tilskudsnedsættelsen. Finansieringen af en
sådan pulje vil ske med forhåndsbidrag fra amtskommunerne, som opkræves proportionalt med
tilskudsnedsættelsen. I det omfang fritagelsespuljen ikke udnyttes fuldt ud, vil det overskydende
beløb blive tilbageført til amtskommunerne.

Det vil i forbindelse med udmeldingen af nedsættelse af overførslen til amtskommuner blive
udmeldt, hvilke hensyn der vil indgå i en bedømmelse af, hvorvidt en amtskommune kan opnå
fritagelse. Størrelsen af den pulje der, jf. stk. 4 afsættes til dispensationer fastsættes af indenrigs-
og sundhedsministeren. Det forventes, at puljen maksimalt vil udgøre ca. 10 pct. af den samlede
tilskudsnedsættelse.

Indenrigs- og sundhedsministeren vil i februar 2006 indkalde en opgørelse af amtskommu-
nernes vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger for 2006 med henblik
på at få fastlagt, i hvilket omfang amtsråd og forberedelsesudvalg har korrigeret budgetterne for
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2006. Der vil blandt andet i forlængelse af indberetningerne i februar 2006 blive foretaget en
evaluering af den økonomiske udvikling i amtskommunerne, og regeringen vil tage stilling til,
om der er behov for at udnytte hjemlen til en regulering af statstilskuddet til amtskommunerne i
2006.

Da størrelsen af nedsættelsen i 2006 fastlægges på baggrund af en vurdering af den amts-
kommunaløkonomiske situation, vil finansministeren senere i 2006 kunne nedsætte den oprinde-
ligt meddelte tilskudsreduktion. I så fald vil tilbageførslen til den enkelte amtskommune ske som
en proportional nedsættelse af amtskommunens tilskudsreduktion.

Det samlede provenu for tilskudsreduktionen vil endvidere f.eks. kunne tilbageføres til regi-
onerne i efterfølgende år, f.eks. 2007. I så tilfælde vil såvel størrelsen som fordelingsmetoden for
tilbageførslen indgå i de regionaløkonomiske forhandlinger og hjemmel vil blive tilvejebragt på
de årlige bloktilskudsaktstykker.

Den foreslåede bestemmelse indebærer en fravigelse af § 17 i lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, hvorefter bloktilskuddet til amtskommu-
nerne fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

I det omfang bloktilskudsreduktionen sker efter beskatningsgrundlag, vil det ske på basis af
amtskommunens andel af det statsgaranterede amtskommunale beskatningsgrundlag for 2006.
Nedsættelsen vil ske som en særskilt modregning i statstilskuddet og indebærer ikke afledte æn-
dringer i udligningsberegninger m.v.

Såfremt det besluttes at fravige det generelle princip for fordeling af bloktilskuddet, og i
stedet helt eller delvist basere reduktionen på den relative fordeling af amtskommunernes real-
vækst fra budget 2005 til 2006 (korrigeret), vil det indebære en fravigelse fra §17, stk. 5 i lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, hvorefter til-
skuddet fordeles i forhold til den enkelte amtskommunes andel af det samlede amtskommunale
beskatningsgrundlag.

I tilfælde af at bloktilskudsreduktionen fordeles på baggrund af realvæksten for enkelte
amtskommuner, beregnes realvæksten som forskellen mellem amtskommunens budgetterede net-
todriftsudgifter i 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af
bevillinger på serviceområdet til og med 15. februar 2006 vedrørende 2006 og amtskommunens
budgetterede nettodriftsudgifter i 2005 korrigeret for pris- og lønudviklingen, tekniske korrektio-
ner mv., jf. bl.a. aftalen om amternes økonomi for 2006 og opgaveændringer fra 2005 til 2006,
jf. DUT-princippet. Amtskommunerne vil i givet fald få oplyst den beregningsmæssige metode
for reduktion af hver enkelt amtskommunes statstilskud.

Amtskommuner, der har en realvækst på nul eller derunder, vil vægte med nul i forbindelse
med opgørelsen af den relative fordeling af nedsættelsen af overførslen til amtskommunerne.
Københavns og Frederiksberg kommuner vil, hvor bloktilskudsreduktionen fordeles efter beskat-
ningsgrundlag, indgå i opgørelsen med en andel af amternes realvækst korrigeret for vedtagne
tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger, som svarer til deres respektive andele
af det amtskommunale beskatningsgrundlag. Fra den absolutte reduktion, der på baggrund heraf
beregnes i deres amtskommunale statstilskud, trækkes et beløb svarende til eventuelle vedtagne
tillægsbevillinger på de amtskommunale serviceområder til budgettet for 2006. I det tilfælde hvor
bloktilskudsreduktionen fordeles efter realvæksten, vil Københavns og Frederiksberg kommuner
indgå med 40 pct. af deres samlede realvækst korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger på de
amtskommunale serviceområder. Bornholms Regionskommune vil blive fordelt i en primær- og
amtskommunal del, jf. de principper der er aftalt mellem KL og Amtsrådsforeningen.

Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen er ny.
Regeringen og kommunerne aftaler årligt de økonomiske rammer for kommunerne under ét

for det efterfølgende år. På den baggrund fastsættes der et statsligt bloktilskud til kommunerne
med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter.
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Det samlede resultat af kommunernes budgetlægning for 2006 sammenholdt med aftalefor-
udsætningerne viser en aftaleoverskridelse i kommunerne under ét, hvilket indikerer et samlet
finansieringsoverskud i kommunerne.

Det aftalte udgiftsniveau i kommunerne er fastsat på baggrund af regeringens målsætning for
det offentlige forbrug med henblik på at sikre en holdbar økonomisk udvikling under hensyntagen
til den aktuelle konjunktursituation og overgangen til en ny kommunal struktur.

På baggrund af ovenstående hensyn bemyndiges finansministeren til samlet at kunne nedsætte
statstilskuddet til kommuner på § 16.91.11 med et beløb, der maksimalt kan udgøre forskellen
mellem summen af de budgetterede nettoserviceudgifter i kommunerne i 2006 korrigeret for
vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger på serviceområdet til og
med 15. februar 2006 vedrørende 2006 og det niveau for nettoserviceudgifterne, som er lagt til
grund i forbindelse med fastsættelsen af statstilskuddet til kommunerne på § 16.91.11.

I forbindelse med opgørelsen af beløbet vil der blive taget udgangspunkt i det aftalte ud-
giftsniveau for nettoserviceudgifterne, som fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for
2006 (korrigeret for opgaveændringer, jf. Akt 195 af 24/6 2005), og som ligger til grund for
fastsættelsen af statstilskuddet til kommunerne på § 16.91.11, sammenholdt med resultatet af
kommuners budgetlægning for 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om
nedsættelse af bevillinger til og med 15. februar 2006 vedrørende 2006. Da det aftalte udgiftsni-
veau er fastsat i forhold til KL-kommunerne, vil det opgjorte beløb skulle opregnes til landsniveau
på baggrund af KL-kommunernes andel af beskatningsgrundlaget.

Efter en eventuel beslutning om en reduktion er truffet, vil beløbet snarest muligt blive fra-
trukket overførslen til kommunerne. Reduktionen fordeles ligeligt på 12-delsraterne over de re-
sterende måneder i året.

Nedsættelsen af statstilskuddet vil kunne fordeles mellem kommunerne på baggrund af
kommunernes andel af det samlede kommunale beskatningsgrundlag (bloktilskudsnøglen) eller
på baggrund af den relative fordeling af kommunernes realvækst fra budget 2005 til 2006 korri-
geret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger til og med 15. fe-
bruar 2006 vedrørende 2006 eller som en kombination heraf.

Muligheden for at fravige det generelle fordelingsprincip for bloktilskuddet skal give mulig-
hed for at imødekomme en situation, hvor der er store forskelle kommunerne imellem for så vidt
angår realvæksten efter korrektion for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af
bevillinger.

Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med, at det i forlængelse af resultatet af budgetlæg-
ningen i kommunerne vil blive meddelt samtlige kommunalbestyrelser, at der bør ske en revur-
dering af budgetlægningen for 2006, så det samlede resultat af budgetlægningen bliver i over-
ensstemmelse med aftaleforudsætningerne for 2006.

Bemyndigelsen skal endvidere ses i lyset af, at der foretages en opstramning af de allerede
eksisterende regler, hvorefter sammenlægningsudvalgene har reguleringskompetencer i forhold
til budgetter for 2006, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 875 af 16. sep-
tember 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006. Styr-
kelsen af sammenlægningsudvalgene sker for yderligere at sikre, at de nye kommuner får et sundt
økonomisk udgangspunkt i den nye kommunale struktur.

Indenrigs- og sundhedsministeren vil inden for et puljebeløb få mulighed for at meddele den
enkelte kommune hel eller delvis fritagelse for tilskudsnedsættelsen. Finansieringen af en sådan
pulje vil ske med forhåndsbidrag fra kommunerne, som opkræves proportionalt med tilskuds-
nedsættelsen. I det omfang fritagelsespuljen ikke udnyttes fuldt ud, vil det overskydende beløb
blive tilbageført til kommunerne.

Det vil i forbindelse med udmeldingen af nedsættelse af overførslen til kommuner blive ud-
meldt, hvilke hensyn der vil indgå i en bedømmelse af, hvorvidt en kommune kan opnå fritagelse.
Størrelsen af den pulje der, jf. stk. 4 afsættes til dispensationer fastsættes af indenrigs- og sund-
hedsministeren. Det forventes, at puljen maksimalt vil udgøre ca. 10 pct. af den samlede til-
skudsnedsættelse.
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Indenrigs- og sundhedsministeren vil i februar 2006 indkalde en opgørelse af kommunernes
vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger for 2006 med henblik på
at få fastlagt, i hvilket omfang kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg har korrigeret
budgetterne for 2006. Der vil blandt andet i forlængelse af indberetningerne i februar 2006 blive
foretaget en evaluering af den økonomiske udvikling i kommunerne, og regeringen vil tage stil-
ling til, om der er behov for at udnytte hjemlen til en regulering af statstilskuddet til kommunerne
i 2006.

Da størrelsen af nedsættelsen i 2006 fastlægges på baggrund af en vurdering af den kom-
munaløkonomiske situation, vil finansministeren senere i 2006 kunne nedsætte den oprindeligt
meddelte tilskudsreduktion. I så fald vil tilbageførslen til den enkelte kommune ske som en pro-
portional nedsættelse af kommunens tilskudsreduktion.

Det samlede provenu for tilskudsreduktionen vil endvidere kunne tilbageføres til kommu-
nerne i efterfølgende år, f.eks. 2007. I så tilfælde vil såvel størrelsen som fordelingsmetoden for
tilbageførslen indgå i de kommunaløkonomiske forhandlinger og hjemmel vil blive tilvejebragt
på de årlige bloktilskudsaktstykker.

Den foreslåede bestemmelse indebærer en fravigelse af § 10 i lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, hvorefter bloktilskuddet til kommunerne
fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

I det omfang bloktilskudsreduktionen sker efter beskatningsgrundlag, vil det ske på basis af
kommunens andel af det statsgaranterede kommunale beskatningsgrundlag for 2006. Nedsættelsen
vil ske som en særskilt modregning i statstilskuddet, og indebærer ikke afledte ændringer i ud-
ligningsberegninger m.v.

Såfremt det besluttes at fravige det generelle princip for fordeling af bloktilskuddet, og i
stedet helt eller delvist basere reduktionen på den relative fordeling af kommunernes realvækst
fra budget 2005 til 2006 (korrigeret), vil det indebære en fravigelse fra §10, stk. 5 i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, hvorefter tilskuddet
fordeles i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede kommunale beskatningsgrund-
lag.

I tilfælde af at bloktilskudsreduktionen fordeles på baggrund af realvæksten for enkeltkom-
muner, beregnes realvæksten som forskellen mellem kommunens budgetterede nettoserviceud-
gifter i 2006 korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger
på serviceområdet til og med 15. februar 2006 vedrørende 2006 og kommunens budgetterede
nettoserviceudgifter i 2005 korrigeret for pris- og lønudviklingen, tekniske korrektioner, jf. bl.a.
aftalen om kommunernes økonomi for 2006 og opgaveændringer fra 2005 til 2006, jf. DUT-
princippet. Kommunerne vil i givet fald få oplyst den beregningsmæssige metode for reduktion
af hver enkeltkommunes statstilskud.

Kommuner, der har en realvækst på nul eller derunder vil vægte med nul i forbindelse med
opgørelsen af den relative fordeling af nedsættelsen af overførslen til kommunerne. Københavns
og Frederiksberg kommuner vil, hvor bloktilskudsreduktionen fordeles efter beskatningsgrundlag,
indgå i opgørelsen med en andel af KL-kommunernes realvækst korrigeret for vedtagne tillægs-
bevillinger samt pålæg om nedsættelse af bevillinger, som svarer til deres respektive andele af
det primærkommunale beskatningsgrundlag. Fra den absolutte reduktion, der på baggrund heraf
beregnes i deres primærkommunale statstilskud, trækkes et beløb svarende til eventuelle vedtagne
tillægsbevillinger på de primærkommunale serviceområder til budgettet for 2006. I det tilfælde
hvor bloktilskudsreduktionen fordeles efter realvæksten, vil Københavns og Frederiksberg kom-
muner indgå med 60 pct. af deres samlede realvækst korrigeret for vedtagne tillægsbevillinger
på de primærkommunale serviceområder. Bornholms Regionskommune vil blive fordelt i en
primær- og amtskommunal del, jf. de principper der er aftalt mellem KL og Amtsrådsforeningen.
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§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgiftsbudget .........................................................................  -2.191,8  -2.170,4  21,4

Fællesudgifter ...........................................................................................  191,3  -
17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................  191,3  -

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................  -2.310,0  21,4
17.31. Fællesudgifter .................................................................................. 19,2 21,4
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................................. -600,0 -
17.33. Efterløn ............................................................................................ -838,0 -
17.35. Kontanthjælp m.v. ...........................................................................  -891,2  -

Arbejdsmarkedsservice ............................................................................  -51,7  -
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................  -51,7  -

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  -2.170,4  21,4
Aktivitet i alt ..............................................................................................  -2.170,4  21,4

Driftsudgifter ..............................................................................................  -61,4  -
Overførselsudgifter .....................................................................................  -1.555,8  -
Skatter og overførselsindtægter .................................................................  -  21,4
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................  -553,2  -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

17.19. Øvrige fællesudgifter
79. Reserver og budgetregulering .......................................... F  31,8  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  191,3  -
Integrationsplan. Beskæftigelseskrav ved sygdom, jf.
aftale om satspuljen. Ændring af lov om arbejdsskade
(fleksjob) og af lov om dagpenge ved sygdom (regres),
jf. aftale om finansloven for 2006

 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lov-

bunden) ............................................................................. F 451,2 442,9
Af finansministeren ........................................................ ÆF  21,4  21,4
Ændret skøn som følge af forventet fald i ledighed, jf.
Økonomisk Redegørelse, december 2005 samtidigt med
at bidragssatsen er forhøjet

25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn og
 overgangsydelse (Lovbunden) .......................................... F  99,0  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  2,5  -
Ændret skøn som følge af forventet fald i det gennem-
snitlige antal efterlønsmodtagere, jf. Økonomisk Rede-
gørelse, december 2005 samtidigt med at bidragssatsen
er forhøjet

26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydel-
 se (Lovbunden) ................................................................. F  88,6  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -4,7  -
Ændret skøn som følge af forventet fald i det skønnede
antal helårspersoner i aktiveringsydelse i forlængelse af
forventet fald i ledighed samtidigt med at bidragssatsen
er forhøjet

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpen-
 geudgifter (Lovbunden) .................................................... F  19.800,0  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -600,0  -
Ændret skøn som følge af forventet fald i ledighed med
4.000 til 143.000, jf. Økonomisk Redegørelse, december
2005 samt "Medarb. ægtefællers udtræden ved uddan-
nelse", jf. aftale om satspuljen for 2006

17.33. Efterløn
01. Efterløn (Lovbunden) ....................................................... F  23.235,0  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -838,0  -
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Ændret skøn som følge af forventet fald i det gennem-
snitlige antal efterlønsmodtagere på 6.000 til 151.000,
jf. Økonomisk Redegørelse, december 2005

17.35. Kontanthjælp m.v.
01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) .................... F  5.232,0  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -891,2  -
Integrationshandlingsplan med pligt for unge til uddan-
nelse, bortfald af ægtefælletillæg og refusionsomlæg-
ning. Ændret skøn som følge af forventet fald i ledighed,
jf. Økonomisk Redegørelse, dec. 2005

 Arbejdsmarkedsservice

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede le-
 dige (tekstanm. 19 og 115) (Reservationsbev.) .............. F  1.935,0  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -59,9  -
Videreførelse af akademikerkampagne og opkvalifice-
ring i første ledighedsperiode, jf. aftale om finansloven
for 2006. Ændret skøn for antal aktiverede i forlængelse
af forventet fald i ledighed

21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ik-
 ke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126)

(Lovbunden) ...................................................................... F 1.113,0 -
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -6,2  -
Integrationshandlingsplan med pligt for unge til ordinær
uddannelse, refusionsomlægning samt ret og pligt til
gentagen aktivering. Ændret skøn med forventet fald i
antal helårspersoner

31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige ............................ F  3.542,2  -
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -124,6  -
Ændret skøn for antal helårspersoner i aktiveringsydelse
i forlængelse af forventet fald i ledighed, jf. Økonomisk
Redegørelse, december 2005

51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige ............... F  2.628,4  -
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -116,2  -
Ændret skøn for antal helårspersoner i løntilskud i for-
længelse af forventet fald i ledighed, jf. Økonomisk
Redegørelse, december 2005

61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede le-
 dige (Lovbunden) ............................................................. F  3.757,5  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  255,2  -
"Beskæftigelseskrav ved sygdom for personer i fleks-
job", jf. aftale om satspuljen for 2006. Udmøntning af
integrationsplan med refusionsomlægning. Ændret skøn
med stigning i antal helårspersoner



42 § 17.

Anmærkninger til ændringsforslag

Fællesudgifter

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  191,3  249,9  379,4  502,2

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
 Udgift .................................................................................. -79,2 -163,4 -142,7 -89,3

72. Overførsler til kommuner .............................................  -  -  -  -
74. Reserver og budgetregulering ......................................  -79,2  -163,4  -142,7  -89,3

40. Budgetgarantireserve
 Udgift .................................................................................. 239,2 506,3 491,6 480,9

74. Reserver og budgetregulering ......................................  239,2  506,3  491,6  480,9

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram
 Udgift .................................................................................. -68,7 -93,0 30,5 110,6

72. Overførsler til kommuner .............................................  -  -  -  -
74. Reserver og budgetregulering ......................................  -68,7  -93,0  30,5  110,6

60. Budgetregulering vedrørende finansiering af integra-
 tionsaftalen
 Udgift .................................................................................. 100,0 - - -

74. Reserver og budgetregulering ......................................  100,0  -  -  -

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
På underkontoen er indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af lov-

forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv social-
politik (udmøntning af integrationshandlingsplanen).

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 40,4 mio. kr. i 2006, 119,6 mio. kr. i 2007, 99,2 mio. kr. i 2008 samt 56,8 mio. kr. i 2009.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der permanent afsat 7,0 mio. kr. i 2006 og frem til at
kunne undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel, så disse personer altid er sikret dagpenge ved sygdom. Heri indgår forventede merudgifter
på 29 mio. kr. årligt på konto 17.38.01.10 Sygedagpenge med 100 procents refusion, forventede
mindreudgifter på 12,4 mio. kr. årligt på konto 17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion, min-
dreudgifter på 9,2 mio. kr. årligt på konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
samt mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere på 0,4 mio. kr., jf. konto 17.19.79.50.
Beskæftigelsesministeriets lovprogram.

På underkontoen er indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af lov-
forslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven (udmøntning af forslag om harmonisering af
reglerne for fastsættelse af erstatning ved tab af erhvervsevne til personer i fleksjob og til personer
i ordinær beskæftigelse).

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 43,9 mio. kr. i 2006, 47,4 mio. kr. i 2007, 50,0 mio. kr. i 2008 samt 52,2 mio. kr. i 2009.
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Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (sygedagpengesager, hvor fraværet skyldes en arbejdsska-
de, og hvor arbejdsgiveren er ansvarlig skadevolder undtages fra regresbestemmelsen samt har-
monisering af principperne for satsregulering af sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge), jf.
konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom. På denne underkonto er indarbejdet de forventede kom-
munaløkonomiske konsekvenser af lovforslaget.

På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 15,7 mio. kr. i 2006, 15,7 mio. kr. i 2007, 15,4 mio. kr. i 2008 samt 15,4 mio. kr. i 2009.

På underkontoen er indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af refu-
sionsomlægningen pr. 1. juli 2006, hvor der også er udskilt udgifter fra konto 17.46.61.40. Skå-
nejob og personer med handicap.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
1,4 mio. kr. i 2006 og med 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009.

40. Budgetgarantireserve
På underkontoen er indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af lov-

forslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov om aktiv social-
politik (udmøntning af integrationshandlingsplanen). I den forbindelse er der på underkontoen
indarbejdet de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser af en refusionsomlægning pr. 1.
juli 2006, hvorefter staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og
passive tilbud med 35 procent, jf. lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
og ændring af lov om aktiv socialpolitik.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 293,0 mio. kr. i 2006, 570,3 mio. kr. i 2007, 555,6 mio. kr. i 2008 samt 544,9 mio. kr. i 2009.

På underkontoen er endvidere indarbejdet de forventede supplerende kommunaløkonomiske
konsekvenser af refusionsomlægningen pr. 1. juli 2006, hvor der også er udskilt udgifter fra
kontiene 17.35.01.30. Særlig støtte, 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af re-
validender, mv. samt 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
3,7 mio. kr. i 2006 og med 7,4 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009.

Som følge af at ledighedsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, december 2005 er re-
duceret i forhold til ledighedsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, maj 2005, forventes
antallet af modtagere af kontanthjælp at falde med 800 helårspersoner, jf. konto 17.35.01. Kon-
tanthjælp. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret
med 50,1 mio. kr. i 2006 og med 56,7 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009.

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af

lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) er den på forslag til fi-
nanslov for 2006 opførte reserve udmøntet. I den forbindelse er de forventede statslige udgifter
under § 17 Beskæftigelsesministeriet indarbejdet på kontiene 17.35.01. Kontanthjælp, 17.46.21.
Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige, m.v., 17.46.41. Refusion af
kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik samt 17.46.61. Refusion
af løntilskud til ikke-forsikrede ledige. Desuden er de forventede kommunaløkonomiske konse-
kvenser indarbejdet på konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram. Endelig er der
overført midler til Socialministeriet, Undervisningsministeriet samt Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling fordelt med 67,0 mio. kr. i 2006, 109,0 mio. kr. i 2007, 104,0 mio. kr.
i 2008 samt 100,0 mio. kr. i 2009.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 154,0 i 2006, 189,0 mio. kr. i 2007, 72,5 mio. kr. i 2008 samt forhøjet med 2,0 mio. kr. i
2009.

Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen lovforslag om ændring
af arbejdsskadesikringsloven (udmøntning af forslag om harmonisering af reglerne for fastsættelse



44 § 17.19.79.50.

af erstatning ved tab af erhvervsevne til personer i fleksjob og til personer i ordinær beskæfti-
gelse). I den forbindelse er de forventede kommunaløkonomiske konsekvenser indarbejdet på
17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 43,9 mio. kr. i 2006, 47,4 mio. kr. i 2007, 50,0 mio. kr. i 2008 samt 52,2 mio. kr. i 2009.
Hertil kommer forventede mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere på 3,8 mio. kr. i
2006, 6,6 mio. kr. i 2007, 9,8 mio. kr. i 2008 samt 11,7 mio. kr. i 2009, der udmøntes på lov om
tillægsbevilling for 2006.

Endvidere bliver forslag om fastsættelse af årsløn eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag til brug for
beregning af erstatning for tab af erhvervsevne ikke fremsat, jf. forhandlingerne om finansloven
for 2006.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet
med 45,8 mio. kr. i 2006, 52,2 mio. kr. i 2007, 56,7 mio. kr. i 2008 samt 60,1 mio. kr. i 2009.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der permanent afsat 7,0 mio. kr. i 2006 og frem til at
kunne undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskraveti lov om dagpenge ved sygdom. Heri
indgår forventede merudgifter på 29 mio. kr. årligt på konto 17.38.01.10. Sygedagpenge med 100
procents refusion, forventede mindreudgifter på 12,4 mio. kr. årligt på konto 17.46.61.30. Fleks-
job 65 procentrefusion, mindreudgifter på 9,2 mio. kr. årligt på konto 17.19.79.30. Kommunalt
lov- og cirkulæreprogram samt forventede årlige mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgi-
vere på 0,4 mio. kr. De forventede mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere optages på
denne underkonto og udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2006.

Som følge af aftale om finansloven for 2006 fremsætter regeringen forslag om ændring af lov
om dagpenge ved sygdom eller fødsel (sygedagpengesager, hvor fraværet skyldes en arbejdsska-
de, og hvor arbejdsgiveren er ansvarlig skadevolder undtages fra regresbestemmelsen samt har-
monisering af principperne for satsregulering af sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge), jf.
konto 17.38.01. Dagpenge ved sygdom. På denne underkonto optages forventede mindreudgifter
vedrørende statslige arbejdsgivere på 4,0 mio. kr. i 2006, 4,0 mio. kr. i 2007, 3,3 mio. kr. i 2008
og 3,3 mio. kr. i 2009. Mindreudgiften udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2006.

60. Budgetregulering vedrørende finansiering af integrationsaftalen
Som led i udmøntningen af integrationshandlingsplanen er den på forslag til lov om finans-

loven for 2006 indarbejdede negative budgetregulering på 100 mio. kr. i 2006 nulstillet, hvilket
skal ses i sammenhæng med de på ændringsforslag til finansloven for 2006 indarbejdede min-
dreudgifter i forhold til den på forslag til lov om finansloven afsatte reserve under 17.19.79.50.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 forhøjet med
100 mio. kr. i 2006.
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Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)
For 2006 og BO-årene forventes ATP-timebidraget forhøjet med 0,24 kr. pr. time til 3,48 kr.

pr. time, hvoraf medlemmet skal betale 1,16 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni
2003, med senere ændringer.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  21,4  21,4  21,4  21,4
Indtægtsbevilling .......................................................................  21,4  21,4  21,4  21,4

10. ATP-indbetaling
 Udgift .................................................................................. 21,4 21,4 21,4 21,4

52. Tilskud til personer ......................................................  21,4  21,4  21,4  21,4

20. Bidrag fra a-kasser
 Indtægt ............................................................................... 10,7 10,7 10,7 10,7

62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. .................................  10,7  10,7  10,7  10,7

30. Indbetaling fra arbejdsgivere
 Indtægt ............................................................................... 10,7 10,7 10,7 10,7

62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. .................................  10,7  10,7  10,7  10,7

10. ATP-indbetaling
ATP-bidraget for modtagere af dagpenge budgetteres til 472,6 mio. kr., svarende til et le-

dighedsskøn på 143.000 ledige i 2006.
Som følge af at ledighedsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, december 2005 er re-

duceret med 4.000 i forhold til ledighedsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, maj 2005
og som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2006 forhøjet med 21,4 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009.

Der er samtidigt foretaget en afrundingskorrektion i overensstemmelse med vanlig praksis.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............ - 102,8 107,4 116,9 130,8 120,0 108,2 108,2 108,2 108,2

II. Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Tilskud til ATP ................................. - 417,1 435,6 546,0 541,4 486,6 472,6 472,6 472,6 472,6

Kilde:
Beregnet på baggrund af regnskabstal.
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20. Bidrag fra a-kasser
Som følge af at den budgetterede udgift til ATP-indbetaling på underkonto 10 på ændrings-

forslag til finansloven for 2006 er forhøjet med 21,4 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009, er
den budgetterede indtægt fra a-kasser tilsvarende forhøjet med 10,7 mio. kr. i hvert af årene 2006
til 2009.

30. Indbetaling fra arbejdsgivere
Som følge af at den budgetterede udgift til ATP-indbetaling på underkonto 10 på ændrings-

forslag til finansloven for 2006 er forhøjet med 21,4 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009, er
den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere tilsvarende forhøjet med 10,7 mio. kr. i hvert af årene
2006 til 2009.

17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn og overgangsydelse (Lovbunden)
Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn og overgangsydelse, efter eget

ønske, at betale bidrag til ATP. For 2006 og BO-årene forventes bidraget forhøjet med 0,11 kr.
pr. time til 1,53 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende
halvdel betales af staten.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  2,5  2,0  0,8  0,4

10. ATP-indbetaling
 Udgift .................................................................................. 2,5 2,0 0,8 0,4

52. Tilskud til personer ......................................................  2,5  2,0  0,8  0,4

10. ATP-indbetaling
Som følge af at efterlønsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, december 2005 er re-

duceret med 6.000 i forhold til efterlønsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, maj 2005
og som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2006 forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007, 0,8 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio.
kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Udgiftsbehov
 Antal modtagere

(gns. året, 1.000) ............................... 71,1 77,2 78,5 81,5 91,7 83,1 69,7 70,3 71,5 72,3
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)

Tilskud til ATP ................................. 97,1 105,5 99,0 111,3 125,3 113,5 101,5 102,4 104,1 105,3

Kilde:
Beregnet på baggrund af regnskabstal.

17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse (Lovbunden)
Med virkning fra 2004 er modtagere af aktiveringsydelse omfattet af ordningen om indbe-

taling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægpension, jf. LBK nr. 419 af 10. juni 2003. For 2006
og BO-årene forventes bidraget forhøjet med 0,24 kr. pr. time til 3,48 kr. pr. time, hvoraf en 1/3
finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende del betales af staten, jf. bekendtgørelse nr.
522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.
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Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -4,7  -4,7  -4,7  -4,7

10. ATP-indbetaling
 Udgift .................................................................................. -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

52. Tilskud til personer ......................................................  -4,7  -4,7  -4,7  -4,7

10. ATP-indbetaling
Som følge af at det skønnede antal modtagere af aktiveringsydelse er reduceret i forlængelse

af det reducerede ledighedskøn for 2006 i Økonomisk Redegørelse, december 2005 og som følge
af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 re-
duceret med 4,7 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Udgiftsbehov
 Antal modtagere

(gns. året, 1.000) ............................... 12,3 23,3 24,4 19,0 16,4 20,8 19,2 19,2 19,2 19,2
II. Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)

Tilskud til ATP ................................. 51,3 97,0 101,6 78,8  68,3 85,5 83,9 83,9 83,9 83,9

Kilde:
Beregnet på baggrund af regnskabstal.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter (Lovbunden)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat midler til at videreføre

adgangen for medarbejdende ægtefællers udtræden af selvstændig virksomhed ved uddannelse.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -600,0  -600,0  -600,0  -600,0

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgif-
 ter
 Udgift .................................................................................. -600,0 -600,0 -600,0 -600,0

52. Tilskud til personer ......................................................  -600,0  -600,0  -600,0  -600,0

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2006 og frem til permanent at

videreføre adgangen for medarbejdende ægtefællers udtræden af selvstændig virksomhed ved
gennemførelse af 18 måneders erhvervsuddannelse, som berettiger til dimittendoptagelse i en a-
kasse. Det er en forudsætning, at uddannelsen retter sig mod arbejdsopgaver, der ikke løses i
virksomheden samt at medlemmer på tro og love erklærer at være udtrådt af virksomheden.

Den gennemsnitlige ledighed i 2006 skønnes til 143.000. Andelen af fuldtidsforsikrede med
dagpengeret skønnes at være 80,4 procent. På baggrund heraf forventes de statslige udgifter til
dagpenge at udgøre 19,2 mio. kr. i 2006.

Som følge af at ledighedsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, december 2005 er re-
duceret med 4.000 i forhold til ledighedsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, maj 2005,
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er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 600 mio. kr. i hvert af
årene 2006 til 2009.

Ændret aktivitetsoversigt:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Udgiftsbehov
Gns. antal registrerede
ledige (1.000) .................................... 150 145 149 170 176 155 143 143 143 143
Gns. antal fuldtidsledige med
dagpengeret (1.000) .......................... 124 118 121 141 144 127 115 115 115 115

II. Ressourceforbrug (mia. kr. 06 p/l)
Dagpengeudgifter .............................. 20,7 19,7 19,9 24,0 23,3 21,0 19,2 19,2 19,2 19,2

Kilde:
Gennemsnitlig antal registrerede ledige: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken (CRAM)
Gennemsnitlig antal ledige: Beregnet på baggrund af CRAM, regnskabstal mv.

17.33. Efterløn

17.33.01. Efterløn (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -838,0  -957,0  -1.225,0  -1.360,0

10. Efterløn
 Udgift .................................................................................. -838,0 -957,0 -1.225,0 -1.360,0

52. Tilskud til personer ......................................................  -838,0  -957,0  -1.225,0  -1.360,0

10. Efterløn
Skønnet over det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere udgør 151.000 i 2006. Efterløns-

modtagerne skønnes gennemsnitligt at modtage en årlig efterløn på 139.600 kr. i 2006, heri er
indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0. Efterlønsudgifterne skønnes til 21,1 mia. kr. i 2006.

Som følge af at efterlønsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, december 2005 er re-
duceret med 6.000 i forhold til efterlønsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, maj 2005,
er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 838 mio. kr. i 2006, 957
mio. kr. i 2007, 1.225 mio. kr. i 2008 og 1.360 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Udgiftsbehov.
 Antal efterlønsmodtagere

(1.000 personer, gns. året) ................ 156,1 160,4 169,1 179,0 185,7 176,9 151,0 154,0 158,0 160,0
II. Ressourceforbrug (mia. kr. 06 p/l)

Tilskud til efterløn ............................ 21,7 22,0 23,2 25,0 25,9 24,3 21,1 21,5 22,0 22,3

Kilde:
Antal efterlønsmodtagere i Arbejdsdirektoratet, Afregnede medlemsbidrag.
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17.35. Kontanthjælp m.v.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -891,2  -1.623,4  -1.556,4  -1.534,0

10. Kontanthjælp
 Udgift .................................................................................. -889,0 -1.614,0 -1.547,0 -1.524,6

72. Overførsler til kommuner .............................................  -889,0  -1.614,0  -1.547,0  -1.524,6

30. Særlig støtte (passive perioder)
 Udgift .................................................................................. -20,6 -30,2 -30,2 -30,2

72. Overførsler til kommuner .............................................  -20,6  -30,2  -30,2  -30,2

40. Særlig støtte (aktive perioder)
 Udgift .................................................................................. 18,4 20,8 20,8 20,8

72. Overførsler til kommuner .............................................  18,4  20,8  20,8  20,8

10. Kontanthjælp
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af

lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) justeres reglerne for
ydelse af kontanthjælp til hjemmegående ægtefæller.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 25,2 mio. kr. i 2006, 78,4 mio. kr. i 2007, 78,4 mio. kr. i 2008 og 94,0 mio. kr. i 2009

Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med
35 procent.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 758,8 mio. kr. i 2006, 1.491,6 mio. kr. i 2007, 1.477,6 mio. kr. i 2008 samt 1.465,6 mio.
kr. i 2009.

Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at stige med 800 helårsper-
soner til 93.400 helårspersoner i 2006 samtidigt med at gennemsnitsprisen forventes at falde. På
den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 68,0 mio.
kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007 samt forhøjet med 40,0 mio. kr. i 2008 og 66,0 mio. kr. i 2009.

Som følge af at ledighedsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, december 2005 er re-
duceret i forhold til ledighedsskønnet for 2006 i Økonomisk Redegørelse, maj 2005 forventes
antallet af modtagere af kontanthjælp at falde med 800 helårspersoner til 92.600 helårspersoner
i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
37,0 mio. i 2006 og 31,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009.

Med 50 procent statsrefusion i første halvår og 35 procent statsrefusion i andet halvår for-
ventes en statslig udgift på 4.265 mio. kr. i 2006.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

III. Aktivitet
Antal personer på helårsbasis
(i 1.000) ............................................. 99,0 96,0 90,0 84,0 94,6 92,7 92,6 91,3 90,7 90,4

IV. Ressourcer (mio. kr. 06 p/l)
Statens udgift..................................... 5.275 4.995 4.679 4.875 5.379 5.097 4.265 3.451 3.416 3.388

V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr. 06 p/l)
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Offentlige udgifter pr. person,
på årsbasis ......................................... 110 111 112 115 114 110 109 109 108 108

Bemærkninger:
Kontoen er pr. 1. januar 2002 eksklusiv forrevalidering og fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellem-
perioder.
Kilde:
Danmarks Statistik, hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

30. Særlig støtte (passive perioder)
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes den gennemsnitlige enhedsomkostning at stige i

2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med
5,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.

Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunens udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med 35
procent.

I den forbindelse er særlig støtte i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto
17.35.01.40. Særlig støtte (aktive perioder).

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 25,6 mio. kr. i 2006 og 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009.

Med 50 procent statsrefusion i første halvår og 35 procent statsrefusion i andet halvår for-
ventes en statslig udgift på 54,4 mio. kr. i 2006.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

III. Aktivitet
Antal personer på årsbasis
(i 1.000) ............................................. 14 13 13 12 12 12 10 10 10 10

IV. Ressourcer (mio. kr. 06 p/l)
Statens udgift..................................... 79 73 78 82 75 76 54 45 45 45

V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr. 06 p/l)
Offentlige udgifter pr. person,
på årsbasis ......................................... 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13

40. Særlig støtte (aktive perioder)
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af

lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) er særlig støtte i aktive
perioder udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.35.01.30. Særlig støtte (passive perioder).

På den baggrund er der indarbejdet en bevilling på ændringsforslag til lov om finansloven
for 2006 på 18,4 mio. kr. i 2006 og 20,8 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009.

Den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik kan ydes særskilt eller i forbindelse
med udbetaling af kontanthjælp. Udgifterne på underkontoen omfatter den særlige støtte til per-
soner, der er omfattet af aktivering. Støtten er skattefri og blev indført i forbindelse med brutto-
ficeringen af kontanthjælpen med virkning fra 1. januar 1994. Den gives til personer, der er
kommet ud for ændringer i deres forhold, og hvis økonomiske forhold er vanskelige på grund
af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Til personer, der ikke har forsørgelsespligt overfor børn, ydes støtten, når nettoboligudgiften
overstiger et grænsebeløb på 2.300 kr.

For personer med forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn ydes støtten, når nettobo-
ligudgiften overstiger 3.300 kr. pr. måned. For personer med forsørgelsespligt overfor et udebo-
ende barn ydes støtten, når nettoboligudgiften overstiger et beløb på 3.400 kr. pr. måned. Belø-
bene nedsættes med henholdsvis 600 kr. pr. ikke-hjemmeboende barn udover det første og med
500 kr. pr. udeboende barn udover det første.
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Der fastsættes en regulering af grænsebeløbet og af nedsættelsen pr. barn på grundlag af
satsreguleringsprocenten. Støtten ydes ikke til personer, der modtager hjælp efter ungereglerne,
eller til personer, der modtager orlovsydelse efter lov om orlov. Særlig støtte, der ydes til ter-
minsudgifter, er tilbagebetalingspligtig.

Med 50 procent statsrefusion i første halvår og 65 procent statsrefusion i andet halvår for-
ventes en statslig udgift på 18,4 mio. kr. i 2006.

Aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

III. Aktivitet
Antal personer på årsbasis
(i 1.000) ............................................. - - - - - - 2 2 2 2

IV. Ressourcer (mio. kr. 06 p/l)
Statens udgift..................................... - - - - - - 18 21 21 21

V. Gennemsnitsudgifter (1.000 kr. 06 p/l)
Offentlige udgifter pr. person,
på årsbasis ......................................... - - - - - - 13 13 13 13

Arbejdsmarkedsservice

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 19 og
115) (Reservationsbev.)

 Budgetteringsforudsætninger:
Kontoen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 143.000, jf. skønnet i Øko-

nomisk Redegørelse, december 2005. Dette skyldes et forventet fald i ledigheden i forhold til
skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2005.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
58,9 mio. kr. i 2006, 57,8 mio. kr. i 2007, 57,0 mio. kr. i 2008 og 56,0 mio. kr. i 2009.

Endvidere er bevillingen i 2006 reduceret med 1 mio. kr., der er overført til Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling til at videreføre den særlige AC-indsats, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -59,9  -57,8  -57,0  -56,0

10. Vejledning og opkvalificering
 Udgift .................................................................................. -46,4 -42,8 -42,0 -41,0

14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................  -46,4  -42,8  -42,0  -41,0

20. Andre aktører
 Udgift .................................................................................. -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

14. Køb af varer og tjenesteydelser ...................................  -15,0  -15,0  -15,0  -15,0
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70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed
 Udgift .................................................................................. 1,5 - - -

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  1,5  -  -  -

10. Vejledning og opkvalificering
Som led i aftalen om finansloven for 2006 videreføres den særlige AC-indsats.
I den forbindelse er der på ændringsforslag til finansloven for 2006 overført 1,0 mio. kr. til

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til demonstrationsprojekter på universiteter.
Som led i aftalen om finansloven for 2006 videreføres ordningen med opkvalificering af le-

dige i første ledighedsperiode inden for områder med mangel på eller mulig mangel på arbejds-
kraft. Videreførelsen af ordningen indprioriteres under bevillingen til driftsudgifter ved aktivering
af forsikrede ledige i 2006.

Som følge af det forventede fald i ledigheden, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, de-
cember 2005, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 43,9 mio.
kr. i 2006, 42,8 mio. kr. i 2007, 42,0 mio. kr. i 2008 og 41,0 mio. kr. i 2009.

På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2006 overført 1,5 mio. kr. til
konto 17.46.11.70. Tilskud til kampange mod akademikerledighed.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner ........................ 32.417 28.154 26.399 21.084 18.326 18.700 16.500 16.000 15.600 15.200

II. Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Udgifter ............................................. 2.767 2.525 2.306 1.726 1.483 1.524 1.103 1.302 1.270 1.239

Bemærkninger:
Aktiviteten for perioden 2000-2003 stammer fra konto 17.47.01.15. Uddannelses-og vejledningskøb.
Kilde:
Bestandsstatistikken fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

20. Andre aktører
 Som følge af det forventede fald i ledigheden, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, de-

cember 2005, er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 15,0 mio.
kr. i hvert af årene 2006 til 2009.

Brugen af andre aktører sker inden for rammerne af en handlingsplan fra juli 2005. Hand-
lingsplanen indebærer en mere målrettet brug af andre aktører. Aktørerne skal bruges i indsatsen
overfor ledige, hvor der er behov for en særlig indsats for at bringe den ledige tilbage i beskæf-
tigelse. I forlængelse af handlingsplanen lægges der kun intensive kontaktforløb med eventuel
aktivering ud til andre aktører, mens bruges af minimumskontaktforløb gradvist udfases frem til
1. juli 2006.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Vejledning og opkvalificering,
antal helårspersoner........................... - - - - 1.552 1.800 1.700 1.700 1.700 1.700
Antal personer i kontaktforløb ......... - - - - 166031 - - - - -
Antal personer 1) .............................. - - - 107029 - - - - - -
Antal helårskontaktforløb 2)............. - - - - - 38.000 37.000 37.000 37.000 37.000

II. Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Udgifter ............................................. - - - 364 582 475 460 460 460 460

Bemærkninger:
1) Aktiviteten for antal personer i 2003 stammer fra konto 17.47.01.75. Andre aktører.
2) Aktiviteten for helårspersoner, der modtager aktiveringsydelse fremgår af aktivitetsoversigt til konto 17.46.31.10. Ak-
tiveringsydelse for forsikrede ledige. Aktiviteten for helårspersoner, der modtager løntilskud fremgår af aktivitetsover-
sigten til konto 17.46.51.10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere.
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Kilde:
Bestandsstatistikken fra Arbejdsmarkedsstyrelsen samt AF-regionernes helårsopfølgning.

70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed
Som led i aftalen om finansloven for 2006 er der afsat 1,5 mio. kr. til videreførelse af AC-

initiativer herunder til officiel hjemmeside, central jobtelefon, casebank, regional gentagelse af
phoner kampagner samt til erfaringsopsamling af udslusning og demittendinitiativer m.v. for le-
dige akademikere.

På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2006 overført 1,5 mio. kr. fra
konto 17.46.11.10. Vejledning og opkvalificering.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v.
(tekstanm. 126) (Lovbunden)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -6,2  -0,3  16,1  78,5

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontant-
 hjælpsmodtagere
 Udgift .................................................................................. 1,0 -4,0 12,4 74,8

72. Overførsler til kommuner .............................................  1,0  -4,0  12,4  74,8

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliden-
 der, m.v.
 Udgift .................................................................................. -182,0 -171,1 -171,1 -171,1

72. Overførsler til kommuner .............................................  -182,0  -171,1  -171,1  -171,1

30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob,
skånejob, ledighedsydelse og handicappede

 Udgift .................................................................................. -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
72. Overførsler til kommuner .............................................  -2,0  -2,0  -2,0  -2,0

40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevali-
 dender
 Udgift .................................................................................. 176,8 176,8 176,8 176,8

72. Overførsler til kommuner .............................................  176,8  176,8  176,8  176,8

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af

lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) indføres der pligt til at
tage en ordinær uddannelse for unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 25 år, der alene har
ledighed som problem og som ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til lov om finansloven for 2006 reduceret
med 6,0 mio. kr. i 2006, 11,0 mio. kr. i 2007, 10,0 mio. kr. i 2008 samt 9,5 mio. kr. i 2009.

Som følge af lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af lov
om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) indføres der ret og pligt til
gentagen aktivering.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med 15,4
mio. kr. i 2008 og 77,3 mio. kr. i 2009.

Som følge af nyt skøn for 2006 forhøjes bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2006 med 7,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.

Rådighedsbeløbet i 2006 udgør 14.311 kr.
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Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

II. Ressourceforbrug (mio. kr. 06 p/l)
Statens andel i kalenderåret .............. 869 903 891 871 817 836 830 825 843 912

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at falde med 700 helårsper-

soner til 10.000 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2006 reduceret med 16,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.

 Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring
af lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med
35 procent.

I den forbindelse er refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne i aktive perioder udskilt på en særlig underkonto, jf. konto
17.46.21.40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag om finansloven for 2006 reduceret med
166,0 mio. kr. i 2006 og 155,1 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............ - - - - 11 13,2 2,9 2,9 2,9 2,9

II. Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... - - - - 270 293 83 94 94 94

Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1:
Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering (fra 1.7.98) og Hjælp til værktøj og arbejdsred-
skaber (fra 1.1.98).

30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og han-
dicappede

Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at falde med 100 helårsper-
soner til 400 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2006 reduceret med 2,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............ - - - - 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

II. Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... - - - - 9 13 17 17 17 17

Kilde:
Danmarks Statistik. Upubliceret statistik.

40. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af

lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) er boligtilskud til revali-
dender og forrevalidender udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.46.21.20. Refusion af
driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.

På den baggrund er der indarbejdet en bevilling på ændringsforslag til finansloven for 2006
på 176,8 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009.
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I medfør af § 64 i lov om aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merud-
gifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får den
halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64a i lov
om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

Som led i udmøntningen af satsreguleringsaftalen for 2005 er der permanent afsat midler til
at indføre en ordning, hvor der kan ydes huslejetilskud til unge forrevalidender.

Aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............ - - - - - - 7,1 7,1 7,1 7,1

II. Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... - - - - - - 177 177 177 177

Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1:
Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering (fra 1.7.98) og Hjælp til værktøj og arbejdsred-
skaber (fra 1.1.98).

17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige
 Budgetteringsforudsætninger:

Kontoen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 143.000, jf. skønnet i Øko-
nomisk Redegørelse, december 2005. Dette skyldes et forventet fald i ledigheden i forhold til
skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2005.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
124,6 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009.

Der er ved budgetteringen af konto 17.46.31. og konto 17.46.51. lagt til grund, at der kan
aktiveres 36.400 helårspersoner i 2006.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -124,6  -124,6  -124,6  -124,6

10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige
 Udgift .................................................................................. -124,6 -124,6 -124,6 -124,6

52. Tilskud til personer ......................................................  -124,6  -124,6  -124,6  -124,6

10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet (antal helårspersoner)
 Vejledning og

opkvalificering 1) ............................. 28.870 28.879 23.349 17.782 17.220 21.500 18.200 17.700 17.300 16.900
 Virksomhedspraktik og

arbejdspraktik 2) ............................... 75 188 220 400 980 1.000 1.000 1.100 1.200 1.350
Intensiv jobsøgning 2) ...................... - 1.135 2.789 232 - - - - - -
Særlig formidlingsindsats 2)............. - 123 153 5 - - - - - -
Etableringsydelse 3) .......................... 525 9 1 - - - - - - -
Heraf foranlediget af andre
aktører................................................ - - - - 1.552 1.800 1.700 1.700 1.700 1.700

II. Ressourceforbrug
Udgifter (mio. kr. 06 p/l).................. 4.687 4.411 4.437 3.278 2.817 4.005 3.418 3.346 3.293 3.249

Bemærkninger:
1) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.20. Uddannelsesgodtgørelse til ledige.



56 § 17.46.31.10.

2) Aktiviteten for arbejdspraktik, intensiv jobsøgning og særlig formidlingsindsats for perioden 1998-2003 var opført på
konto 17.47.03.25. Aktiveringsydelse.
3) Aktiviteten for etableringsydelse for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.50. Etableringsydelse til ledige.
Kilde:
Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik.

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
 Budgetteringsforudsætninger:

Kontoen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 143.000, jf. skønnet i Øko-
nomisk Redegørelse, december 2005. Dette skyldes et forventet fald i ledigheden i forhold til
skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2005.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
116,2 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009.

Der er ved budgetteringen af konto 17.46.31. og konto 17.46.51. lagt til grund, at der kan
aktiveres 36.400 helårspersoner i 2006.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er beret-
tiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter § 102 a i bekendtgørelse nr. 1097 af
29. oktober 2004 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de
ikke længere er omfattet af § 2, nr. 1 eller 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det
er nødvendigt for, at Arbejdsformidlingen kan opfylde forpligtigelsen i § 102 a, stk. 5.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -116,2  -116,2  -116,2  -116,2

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere
 Udgift .................................................................................. -116,2 -116,2 -116,2 -116,2

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  -13,9  -13,9  -13,9  -13,9
72. Overførsler til kommuner .............................................  -102,3  -102,3  -102,3  -102,3

10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet (antal helårspersoner)
Kommuner 1+5)................................ 9.004 9.107 8.765 7.888 8.908 10.300 7.900 8.800 8.600 8.400
Amter 2) ............................................ 1.380 1.762 1.654 1.398 1.362 1.700 1.200 - - -
Stat 3) ................................................ 1.049 1.304 1.189 1.104 1.319 1.300 1.100 1.100 1.100 1.100
Puljejob 4) ......................................... 2.071 85 10 - - - - - - -
Heraf foranlediget af andre aktører .. - - - - 2.248 1.800 1.700 1.700 1.700 1.700

II. Ressourceforbrug
Udgifter (mio. kr. 06 p/l).................. 2.700 2.359 2.278 1.943 2.239 2.505 1.977 1.919 1.880 1.841

Bemærkninger:
1) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.35. Løntilskud til kommunale arbejdsgivere.
2) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.40. Amtskommunal jobtræning.
3) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.45. Statslig jobtræning.
4) Aktiviteten for perioden 1998-2003 var opført på konto 17.47.03.55. Puljejob.
5) Aktiviteten på kommuner og amter er lagt sammen for 2007 og frem.
Kilde:
Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik.
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17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)
Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2006 er der permanent afsat midler til

at undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller fød-
sel.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er beret-
tiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter § 102 a i bek. nr. 1097 af 29. oktober
2004 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere
er omfattet af § 2, nr. 2-3, 6 eller 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nød-
vendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtigelsen i § 102 a, stk. 5.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  255,2  542,7  807,7  1.072,7

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere
 Udgift .................................................................................. - 21,0 21,0 21,0

72. Overførsler til kommuner .............................................  -  21,0  21,0  21,0

30. Fleksjob 65 procent refusion
 Udgift .................................................................................. 257,6 522,6 787,6 1.052,6

72. Overførsler til kommuner .............................................  257,6  522,6  787,6  1.052,6

40. Skånejob og personer med handicap
 Udgift .................................................................................. -74,0 -72,5 -72,5 -72,5

72. Overførsler til kommuner .............................................  -74,0  -72,5  -72,5  -72,5

50. Hjælp til selvstændig virksomhed
 Udgift .................................................................................. -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

72. Overførsler til kommuner .............................................  -1,1  -1,1  -1,1  -1,1

60. Løntilskud til personer med handicap
 Udgift .................................................................................. 72,7 72,7 72,7 72,7

72. Overførsler til kommuner .............................................  72,7  72,7  72,7  72,7

10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af

lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunernes udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med
35 procent.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med 20,0
mio. kr. i 2006 samt 41,0 mio. kr. årligt i årene 2007 til 2009.

Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at falde med 300 helårsper-
soner til 3.100 helårspersoner i 2006 samtidigt med, at enhedsomkostningerne falder. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med 20,0 mio. kr.
i 2006 og i BO-årene.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............ 3,3 3,5 3,5 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1

II. Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... - - - - 151 159 156 177 177 177

Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, AB 711, Jobtræning, kon-
tanthjælp, berettiget.
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30. Fleksjob 65 procent refusion
Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der permanent afsat 7,0 mio. kr. i 2006 og frem til at

kunne undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet i lov om dagpenge ved sygdom eller
fødsel, så disse personer altid er sikret dagpenge ved sygdom. Heri indgår forventede merudgifter
på 29 mio. kr. årligt på konto 17.38.01.10 Sygedagpenge med 100 procent refusion, forventede
mindreudgifter på 12,4 mio. kr. årligt på konto 17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion, for-
ventede mindreudgifter på 9,2 mio. kr. årligt på konto 17.19.79.30. Kommunalt lov- og cirkulæ-
reprogram, ligesom de forventede mindreudgifter vedrørende statslige arbejdsgivere er indarbejdet
på konto 17.19.79.50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram.

Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at stige med 3.500 helårs-
personer til 42.000 helårspersoner i 2006 samtidigt med at enhedsomkostningerne er reduceret.
På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 forhøjet med 270,0
mio. kr. i 2006, 535,0 mio. kr. i 2007, 800,0 mio. kr. i 2008 og 1.065,0 mio. kr. i 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............ - 0,8 7,5 13,8 20,6 25,7 42,0 47,0 52,0 57,0

II. Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... - - 486 1.193 1.887 2.278 3.773 4.223 4.673 5.123

Kilde:
2001-2 kv. 2003 Særkørsel fra Danmarks Statistik.

40. Skånejob og personer med handicap
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes den gennemsnitlige enhedsomkostning at falde i

2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
5,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.

Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunens udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med 35
procent.

I den forbindelse er refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder udskilt
på en særskilt underkonto, jf. konto 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
69 mio. kr. i 2006 og 67,5 mio. kr. i hvert af årene 2007 til 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) ............ 5,4 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 0,7 0,7 0,7 0,7

II. Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... 101 92 96 85 84 86 11 13 13 13

Kilde:
Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.

50. Hjælp til selvstændig virksomhed
Som følge af nyt skøn for 2006 forventes antallet af modtagere at stige med 5 helårspersoner

til 13 helårspersoner i 2006. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven
for 2006 forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene.

Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af
lov om aktiv socialpolitik gennemføres der en refusionsomlægning pr. 1. juli 2006, hvorefter
staten refunderer kommunens udgifter til aktive tilbud med 65 procent og passive tilbud med 35
procent.
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I den forbindelse er refusion af hjælp til selvstændig virksomhed for personer med handicap
i aktive perioder udskilt på en særskilt underkonto, jf. konto 17.46.61.60. Løntilskud til personer
med handicap.

På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2006 reduceret med
2,2 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009.

Ændret aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner ......................... - - - - 11 12 2 2 2 2

II. Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... - - - - 2,9 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4

Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1:
Tilskud til selvstændig virksomhed (fra 1.7.98).

60. Løntilskud til personer med handicap
Som følge af lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ændring af

lov om aktiv socialpolitik (udmøntning af integrationshandlingsplanen) er løntilskud til personer
med handicap i aktive perioder udskilt på en særskilt konto, jf. konto 17.46.61.40. Skånejob og
personer med handicap samt konto 17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed.

På den baggrund er der indarbejdet en bevilling på ændringsforslag til lov om finansloven
for 2006 på 72,7 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009.

Personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan få
tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med
henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Løntilskuddet kan højest udgøre 100 kr. pr. time.

Aktivitetsoversigt

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Aktivitet
Antal helårspersoner ......................... - - - - - - 11 11 11 11

II. Ressourceforbrug
Statsudgifter (mio. kr. 06 p/l)........... - - - - - - 2,2 2,2 2,2 2,2

Kilde:
Danmarks Statistiks Statistikbank, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, KONT1:
Tilskud til selvstændig virksomhed (fra 1.7.98).
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§ 20. Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgiftsbudget .........................................................................  -43,1  -43,1  -

Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167 og 170) ....  -37,8  -
20.62. Mellemlange videregående uddannelser ........................................  -37,8  -

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.
170) .............................................................................................................  -5,3  -
20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106) .....................................................  -5,3  -

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  -43,1  -
Aktivitet i alt ..............................................................................................  -43,1  -

Overførselsudgifter .....................................................................................  -46,1  -
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................  3,0  -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167 og 170)

20.62. Mellemlange videregående uddannelser
01. Mellemlange videregående uddannelser (tekst-
 anm. 1, 106, 120 og 122) ................................................ F  2.578,9  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -37,8  -
Færre årselever i 2006. Flere årselever i BO-årene som
følge af "En ny chance til alle". Overførsel fra § 17.
Takstjusteringer og forhøjelse af momsfaktorer. Over-
førsel til § 20.11.76. og § 20.68.05.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170)

20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106)
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175) ............................... F  455,6  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -5,3  -
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Færre årselever. Takstjusteringer. Overførsel fra §
20.71.21. i henhold til overgangsordning for grundtil-
skud
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Anmærkninger til ændringsforslag

Videregående uddannelser (tekstanm. 118, 119, 160, 167 og 170)

Tælleprincippet for aktiviteten på læreruddannelsen omlægges fra semester-STÅ til eksa-
mens-STÅ med virkning fra 1. januar 2006. Derfor søges reguleringen af forskuddet for den
ordinære læreruddannelses undervisnings- praktik-, færdiggørelses- samt refusionstilskud
ændret fra at blive reguleret i 2. og 4. kvartal til at blive reguleret i 4. kvartal.

Momskompensationsordning
I 2003 blev der etableret en momskompensationsordning for selvejende institutioner med
erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner under
§ 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. I anmærkningerne til
kontoen anføres det i finansloven for 2005, at "Undervisningsministeriet evaluerer ordningen
i 2005, herunder eventuelle ændringer i udliciteringsomfanget på de omfattede institutioner.
Blandt andet på grund af usikkerhed i budgetteringen af udgifterne kan evalueringen medføre
justeringer."

I forbindelse med evalueringen er det konstateret, at uddannelsesinstitutioner omfattet af
ordningen har fået et utilsigtet økonomisk rammeløft i forbindelse med ordningens etablering
som følge af manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for
overgangsordning på bygningsområdet. Som konsekvens heraf foretages en teknisk regulering
af de ordinære takster til erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte vide-
regående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser, så de nedsættes med ca.
0,7 procent, og alle faktorer for tillæg af moms forhøjes med 1 procentpoint. Takstnedsæt-
telsen omfatter ikke voksen- og efteruddannelsesområdet.

Provenuet fra takstnedsættelsen overføres til en ny hovedkonto § 20.11.76. Reserve til
momsudgifter til selvejende institutioner. Hvis de faktiske momsudgifter i 2006 samlet set
bliver lavere end budgetteret på finansloven for 2006 (inkl. reserven under § 20.11.76. Re-
serve til momsudgifter til selvejende institutioner), vil midlerne blive overført til det efter-
følgende år med henblik på anvendelse til gavn for de institutioner, som har bidraget til re-
serven.

20.62. Mellemlange videregående uddannelser

Ændringsforslaget til § 20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser medfører følgende
ændringer til optagstabellen for de mellemlange videregående uddannelser:

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MVU i alt...................................... 15.629 16.177 16.672 16.116 15.849 15.827 16.511 16.467 16.467 16.467
Tekniske uddannelser ................... 1.563 2.078 2.371 2.510 2.501 2.927 2.763 2.744 2.744 2.744
Samfundsfaglige
merkantile uddannelser.................. 1.000 993 1.032 1.245 1.233 1.263 1.364 1.364 1.364 1.364
Humanistiske uddannelser ........... 422 417 464 430 452 439 433 433 433 433
Pædagogiske uddannelser ............ 11.211 11.205 10.824 9.986 9.489  8.877  9.525  9.511  9.511  9.511
Sundhedsfaglige uddannelser ........ 1.433 1.484 1.981 1.945 2.174 2.321 2.426 2.415 2.415 2.415
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20.62.01. Mellemlange videregående uddannelser (tekstanm. 1, 106, 120 og 122)
Bevillingen søges nedsat med i alt 37,8 mio. kr. i 2006.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -37,8  -34,1  -32,1  -31,7

10. Taxametertilskud til uddannelser
 Udgift .................................................................................. -37,2 -9,1 -14,9 -11,6

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  -40,1  -11,9  -17,5  -14,5
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................  2,9  2,8  2,6  2,9

20. Taxametertilskud til fællesudgifter
 Udgift .................................................................................. -1,8 -14,6 -10,1 -11,8

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  -1,7  -14,6  -10,1  -11,7
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................  -0,1  -  -  -0,1

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
 Udgift .................................................................................. 0,2 -11,4 -8,1 -9,3

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  0,2  -11,4  -8,1  -9,3

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
 Udgift .................................................................................. 1,0 1,0 1,0 1,0

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  0,8  0,8  0,8  0,8
71. Interne statslige overførselsudgifter .............................  0,2  0,2  0,2  0,2

Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:

Takstkatalog for 2006 (www.uvm.dk/takst)
For 2006 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for mellem-
lange videregående uddannelser:

Der søges foretaget følgende takstændringer i takstkataloget for 2006:
- Som konsekvens af evalueringen af momskompensationsordningen, jf. anmærkningerne i

afsnittet Momskompensationsordning under § 20.6. Videregående uddannelser, nedsættes
taxametrene med ca. 0,7 procent, og alle faktorer vedrørende tillæg af moms forhøjes med
0,01.

- Samtlige takster til læreruddannelsen søges ændret som følge af fejl i takstkataloget i fi-
nanslovforslaget for 2006 samt at læreruddannelsen omlægges til eksamens-STÅ: Under-
visningstaxameteret udgør herefter 43.200 kr., praktiktaxameteret 10.800 kr. fællesudgifts-
taxameteret 7.800 kr., bygningstaxameteret 6.100 kr. og refusionstaksten 26.200 kr.

Adgangsgivende tekniske uddannelser

Hovedområde/Uddannelse Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Fællesudgifts-
taxameter

Bygnings-
taxameter

Praktik-
taxameter*

Adgangskurser 47.800 -  7.800  4.400 -
Værkstedskursus, hjemme** - 12.500 10.500 -

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-

taxameter.
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Adgangsgivende samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser

Hovedområde/Uddannelse Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Fællesudgifts-
taxameter

Bygnings-
taxameter

Praktik-
taxameter*

Forberedelseskursus (1-årigt)
indvandrerkursus 42.200 -  7.800  6.100 -

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.     

Adgangsgivende pædagogiske uddannelser

Hovedområde/Uddannelse Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Fællesudgifts-
taxameter

Bygnings-
taxameter

Praktik-
taxameter*

Forberedelseskursus (1-årigt)
indvandrerkursus 42.200 -  7.800  6.100 -

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.     

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser

Hovedområde/Uddannelse Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Fællesudgifts-
taxameter

Bygnings-
taxameter

Praktik-
taxameter*

Økonomi mv. 24.500 6.600  5.800  4.400 -
Leisure management 10.800
Kaospilot 29.500 8.100  7.200  6.100 -
Socialrådgiver ny 34.300  7.800 10.800
Socialrådgiver (gl.) 40.000
Datalogi/Erhvervsøkonomi 42.200  6.400  4.400 -
Procesøkonomi og
værdikædeledelse 10.800

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.     

Humanistiske uddannelser

Hovedområde/Uddannelse Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Fællesudgifts-
taxameter

Bygnings-
taxameter

Praktik-
taxameter*

Erhvervssprog 29.500  8.100  6.400  4.400 10.800
Erhvervssprog og it-baseret
markedsføring
Journalist ** 40.200 13.300  7.900  6.100
Tegnsprogs- og
mundhåndsystemtolk 63.200 13.400

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** Danmarks Journalisthøjskole er en statsinstitution og ikke omfattet af momskompensationsordningen for selvejende

institutioner, jf. § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. Taxametrene er derfor ikke
nedsat i forbindelse med ændringsforslaget.

Sundhedsuddannelser

Hovedområde/Uddannelse Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Fællesudgifts-
taxameter

Bygnings-
taxameter

Praktik-
taxameter*

Diakon** 34.300  8.100  7.800  6.100 10.800
Ergoterap. (gl) 12.800  9.600 10.500
Fysioterapeut (gl.)
Ernæring og sundhed 40.000  7.800  6.100
Ergoterapeut (ny)  9.600 10.500
Fysioterapeut (ny)
Bioanalytiker (ny) 69.300 15.500 13.400 17.700
Jordemoder (ny) 95.100 14.400 10.500

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
** Taxameteret er opført ekskl. moms, men ydes inkl. moms til institutioner, som ikke er omfattet af momskompensa-

tionsordningen.
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Eksperimentelle uddannelser omfatter sundhedsuddannelser og tekniske uddannelser på universiteter, jf. SEA-ordningen
under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.

Pædagogiske uddannelser

Hovedområde/Uddannelse Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Fællesudgifts-
taxameter

Bygnings-
taxameter

Praktik-
taxameter*

Klinisk diætist 32.900 -  7.800  6.100 10.800
Ernærings- og
husholdningsøkonom 33.700  8.100
Håndarbejdslærer
Afspændingspædagog 34.300
Pædagog
Tekstile fag og formidling
Læreruddannelse, Ollerup 36.900 13.300 -
Aftenundervisning,
folkeskolelærer 43.200  1.900 10.800
Folkeskolelærer  6.100

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.     

Tekniske uddannelser

Hovedområde/Uddannelse Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Fællesudgifts-
taxameter

Bygnings-
taxameter

Praktik-
taxameter*

Grafisk teknologi og ledelse 47.800 14.400 13.400 - 10.800
Medieproduktion og ledelse 10.500
Grafisk kommunikation 57.800
Grafisk kommunikation (ny)
Karakteranimation
Skov- og landskabsingeniør 62.800 11.100 -
Business Development Engineer 15.500  9.600 10.500
Eksportingeniør
Diplomingeniør 11.100
Diplomingeniør bioproces-
teknologi 24.000
Bygningskonstruktør 66.300 14.400 11.700  9.600

* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.     

SEA-bygningstakst

Uddannelse Bygningstakst ekskl. moms

Eksperimentel, ordinær uddannelse  20.700

Særlige takster*

Uddannelse   Takst

Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende   5.000
Suppleringsforløb jordemoder, ergo- og fysioterapeut**   32.500

Hovedområde/uddannelse   Refusionstakst

Sundhedsuddannelser
Jordemoder  54.900
Ergo- og fysioterapeuter (gl.) 113.500
Ergo- og fysioterapeuter (ny)  73.200

Pædagogiske uddannelser   
Folkeskolelærer  26.200
Ernærings- og husholdningsøkonom    8.900

* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms
** Taksten til suppleringsforløb afregnes med tillæg af moms.
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Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Ovenstående faktorer anvendes til beregning af de taxametre inkl. moms, der skal betales af kommuner eller AF for
lediges deltagelse i uddannelse. Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets
hjemmeside "www.uvm.dk/takst". De særlige takster, praktik- og refusionstakster afregnes efter taksterne fastsat i fi-
nansloven uden momstillæg.

Aktivitetsoversigten ser således ud:

Hovedområde Faktorer vedrørende Færdiggørelses- Fællesudgifts- Bygnings-
tillæg af moms og undervisnings- taxameter taxameter

taxameter

Samfundsfaglige og
merkantile
uddannelser

Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms

0,06
1,06

0,13
1,13

0,18
1,18

Humanistiske
uddannelser

Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms

0,06
1,06

0,13
1,13

0,18
1,18

Sundhedsuddannelser Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms

0,06
1,06

0,13
1,13

0,18
1,18

Pædagogiske
uddannelser

Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms

0,06
1,06

0,13
1,13

0,18
1,18

Tekniske uddannelser Momstillægsfaktor
Opregningsfaktor til
taxametre inkl. moms

0,05
1,05

0,15
1,15

0,18
1,18

Centrale aktivitetsoplysninger:

2006-prisniveau R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

A. Hovedformål i alt (mio. kr.)
Uddannelse i alt ...................... 2525,2 2564,2 2578,2 2658,7 2521,4 2552,4 2541,1 2581,2 2617,8 2651,8
1. Ordinære uddannelser 1) . 2517,2 2555,8 2586,6 2649,9 2511,1 2543,0 2530,9 2570,9 2607,5 2641,5

- samfundsvidens. udd. ...... 116,8 121,7 116,6 114,8 111,6 98,6 109,3 116,7 121,2 124,4
- humanistiske udd. ........... 58,6 57,9 61,2 57,3 56,5 57,5 59,3 59,1 58,6 58,3
- sundhedsudd. ................... 249,5 269,1 242,3 369,1 335,8 377,1 381,9 398,3 414,4 420,9
- pædagogiske udd. ............ 1676,1 1677,3 1664,4 1511,4 1403,5 1420,3 1355,5 1338,1 1351,3 1367,6
- tekniske udd. ................... 416,2 429,7 502,1 597,3 603,8 589,8 624,9 658,7 662,0 670,3

2. Udvekslingsstuderende .... 8,0 8,4 -8,42) 8,8 10,3 9,4 10,2 10,3 10,3 10,3

B. Aktiviteter (studenterårsværk)
Aktiviteter i alt ...................... 43405 43011 48478 61872 61546 61662 60450 61882 62194 63109
1. Ordinære uddannelser 1) . 41932 41480 46958 48271 47439 48728 47017 48222 48807 49430

- samfundsvidens. udd. ...... 2273 2379 2487 2425 2537 2497 2652 2840 2913 3015
- humanistiske udd. ........... 939 915 1334 1282 1293 1269 1340 1326 1308 1296
- sundhedsudd. ................... 3154 3896 3012 4715 5186 5780 5832 6121 6337 6434
- pædagogiske udd. ............ 30680 29309 34097 32693 30924 31339 28980 29437 29637 30054
- tekniske udd. ................... 4886 4981 6028 7156 7499 7843 8213 8498 8612 8631

2. Udvekslingsstuderende 3) .. 1473 1531 1520 1762 2179 1878 2070 2070 2070 2070
3. Dimittender 4) ................... 0 0 0 11839 11928 11056 11363 11590 11317 11609

C. Enhedsomkostninger (tusind kr.)
1. Ordinære uddannelser 1) . 60,0 61,6 55,1 54,9 52,9 52,2 53,8 53,3 53,4 53,4

- samfundsvidens. udd. ...... 51,4 51,2 46,9 47,3 44,0 39,5 41,2 41,1 41,6 41,3
- humanistiske udd. ........... 62,4 63,3 45,9 44,7 43,7 45,3 44,3 44,6 44,8 45,0
- sundhedsudd. ................... 79,1 69,1 80,4 78,3 64,8 65,2 65,5 65,1 65,4 65,4
- pædagogiske udd. ............ 54,6 57,2 48,8 46,2 45,4 45,3 46,8 45,5 45,6 45,5
- tekniske udd. ................... 85,2 86,3 83,3 83,5 80,5 75,2 76,1 77,5 76,9 77,7
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10. Taxametertilskud til uddannelser
Bevillingen søges nedsat med i alt 37,2 mio. kr. i 2006, 9,1 mio. kr. i 2007, 14,9 mio. kr. i
2008 og 11,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene, som følge af
initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i integrationsaftalen
"En ny chance for alle", som følge af et nyt adgangskursus til ingeniøruddannelserne, som
følge af omlægning af læreruddannelsen fra semester-STÅ til eksamens-STÅ samt som følge
af takstnedsættelser, jf. nedenfor.

Bevillingen søges nedsat med 17,1 mio. kr. i 2006, 0,1 mio. kr. i 2007, 7,1 mio. kr. i 2008
og 4,4 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.

I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2005, søges bevillingen forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2007, 2,6 mio. kr. i 2008 og 2,5
mio. kr. i 2009 til finansiering af udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres
overgang til uddannelse. Beløbene søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.

Bevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2006 og 2007, 0,7 mio. kr. i 2008 samt 0,6
mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 20.68.05. Særlige bevillinger til finansiering af et nyt
2-årigt adgangskursus til ingeniøruddannelserne indeholdende et aspirantkursus for bl.a. unge
med anden etnisk baggrund end dansk.

Bevillingen søges nedsat med 7,6 mio. kr. i 2006 ved overførsel til en ny underkonto 45.
Midlertidig kompensationsordning til lærerseminarierne under § 20.68.05. Særlige bevillin-
ger som følge af omlægning af tælleprincippet for læreruddannelsen fra semester-STÅ til
eksamens-STÅ.

Bevillingen søges nedsat med 13,1 mio. kr. i 2006, 11,9 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008
og 10,3 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende
institutioner og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som
følge af takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet Momskompensationsordning under
§ 20.6. Videregående uddannelse.

2. Udvekslingsstuderende .... 5,4 5,5 -5,52) 5,0 4,7 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0

Udgiftstallene indeholder bygningstaxametertilskud. For perioden 2000-2001 er bygningstaxametertilskuddet skønnet ud
fra regnskabstallene for 2002 og 2003. Til og med 2002 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms. Endvidere er be-
villingsoversigten fra 2004 ekskl. tilskud til aktiverede i uddannelse, der fra 1. januar 2003 er finansieret direkte af den
aktiverende myndighed (kommunerne eller Arbejdsformidlingen). I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddan-
nelse for undervisnings- og praktiktilskud gennemført i efteråret 2002.
1) Fra 2002 er der sket en teknisk omlægning, hvor praktik-STÅ fremover udløser praktiktakst. Ændringen fra 2001 til

2002 udgør ca. 4.700 STÅ. Fra 2003 er der sket en omlægning af bygningskonstruktøruddannelsen fra ÅE til STÅ.
2) Udgiften for udvekslingsstuderende i 2002 er ifølge regnskabet -7,9 mio. kr. (2002-prisniveau) som følge af fejlkon-

tering af netto 15,5 mio. kr. under de tidligere bevillinger § 20.61.01. Tilskud til videregående uddannelser og
§ 20.61.02. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud, selvejende institutioner med videregående uddannelser.

3) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.
4) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en mellemlang videregående uddannelse. Bevillingen indgår

i ordinære uddannelser.
5) Fra 2006 opgøres aktiviteten på lærerseminarierne som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.
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20. Taxametertilskud til fællesudgifter
Bevillingen søges nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2006, 14,6 mio. kr. i 2007, 10,1 mio. kr. i
2008 og 11,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene, som følge af
initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i integrationsaftalen
"En ny chance for alle", som følge af et nyt adgangskursus til ingeniøruddannelserne, som
følge af omlægning af læreruddannelsen fra semester-STÅ til eksamens-STÅ, samt som følge
af takstnedsættelser, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,7 mio. kr. i 2006 og nedsat med 7,9 mio. kr. i 2007, 6,4
mio. kr. i 2008 og 9,7 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.

I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2005, søges bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 til
finansiering af udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres overgang til ud-
dannelse. Beløbene søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.

Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene ved overførsel fra
§ 20.68.05. Særlige bevillinger til finansiering af et nyt 2-årigt adgangskursus til ingeniør-
uddannelserne indeholdende et aspirantkursus for bl.a. unge med anden etnisk baggrund end
dansk.

Bevillingen søges nedsat med 4,0 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. i 2008 ved overførsel til
en ny underkonto 45. Midlertidig kompensationsordning til lærerseminarierne under
§ 20.68.05. Særlige bevillinger som følge af omlægning af tælleprincippet for læreruddan-
nelsen fra semester-STÅ til eksamens-STÅ.

Bevillingen søges nedsat med 3,6 mio. kr. i 2006, 2,8 mio. kr. i 2007, 2,7 mio. kr. i 2008
og i 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner
og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som følge af
takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet Momskompensationsordning under § 20.6.
Videregående uddannelse.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2006 og nedsat med 11,4 mio. kr. i 2007,
8,1 mio. kr. i 2008 og 9,3 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene,
som følge af initiativet om uddannelsespligt for 18-25-årige kontanthjælpsmodtagere i inte-
grationsaftalen "En ny chance for alle", som følge af et nyt adgangskursus til ingeniørud-
dannelserne samt som følge af takstnedsættelser, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2006 og nedsat med 9,7 mio. kr. i 2007, 6,7
mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.

I henhold til integrationsaftalen "En ny chance til alle", der fremsættes lovforslag om i ef-
teråret 2006, søges bevillingen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,3 mio. kr. i 2009 til
finansiering af udgifter i forbindelse med unge kontanthjælpsmodtageres overgang til ud-
dannelse. Beløbene søges overført fra Beskæftigelsesministeriet.
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Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2006 ved overførsel fra § 20.68.05. Særlige
bevillinger til finansiering af et nyt 2-årigt adgangskursus til ingeniøruddannelserne indehol-
dende et aspirantkursus for bl.a. unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2006, 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,8 mio. kr. i 2008
og 2009 ved overførsel til § 20.11.76. Reserve til momsudgifter til selvejende institutioner
og til § 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner som følge af
takstnedsættelser, jf. anmærkningerne i afsnittet Momskompensationsordning under § 20.6.
Videregående uddannelse.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Bevillingen søges forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170)

Momskompensationsordning
I 2003 blev der etableret en momskompensationsordning for selvejende institutioner med
erhvervsrettet uddannelse og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner under
§ 20.11.77. Momskompensationsordning for selvejende institutioner. I anmærkningerne til
kontoen anføres det i finansloven for 2005, at "Undervisningsministeriet evaluerer ordningen
i 2005, herunder eventuelle ændringer i udliciteringsomfanget på de omfattede institutioner.
Blandt andet på grund af usikkerhed i budgetteringen af udgifterne kan evalueringen medføre
justeringer."

I forbindelse med evalueringen er det konstateret, at uddannelsesinstitutioner omfattet af
ordningen har fået et utilsigtet økonomisk rammeløft i forbindelse med ordningens etablering
som følge af manglende reduktion af rammebelagte tilskud og manglende regulering for
overgangsordning på bygningsområdet. Som konsekvens heraf foretages en teknisk regulering
af de ordinære takster til erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, korte vide-
regående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser, så de nedsættes med ca.
0,7 procent, og alle faktorer for tillæg af moms forhøjes med 1 procentpoint.

Voksen- og efteruddannelsesområdet er ikke omfattet af nedsættelsen af taksterne, men fak-
torerne for tillæg af moms er forhøjet med 1 procentpoint.

20.71. Folkeoplysning (tekstanm. 106)

20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)
Bevillingen søges nedsat med i alt 5,3 mio. kr. i 2006.
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Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -5,3  -4,7  -0,4  -0,5

15. Driftstilskud
 Udgift .................................................................................. -6,1 -6,2 -2,5 -2,5

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  -6,1  -6,2  -2,5  -2,5

20. Takst 3
 Udgift .................................................................................. 5,2 6,4 6,4 5,6

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  5,2  6,4  6,4  5,6

25. Bygningstilskud
 Udgift .................................................................................. -0,8 - - -

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  -0,8  -  -  -

35. Tilskud til specialundervisning
 Udgift .................................................................................. -0,1 0,1 0,1 0,1

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  -0,1  0,1  0,1  0,1

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
 Udgift .................................................................................. -3,4 -4,8 -4,4 -3,7

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  -3,4  -4,8  -4,4  -3,7

45. Elevstøtte
 Udgift .................................................................................. -0,2 -0,3 -0,1 -0,1

52. Tilskud til personer ......................................................  -0,2  -0,3  -0,1  -0,1

50. Elevstøtte for elever under 18 år
 Udgift .................................................................................. 0,1 0,1 0,1 0,1

52. Tilskud til personer ......................................................  0,1  0,1  0,1  0,1

Centrale aktivitetsoplysninger:

2006-prisniveau R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal skoler ............................ 92 89 83 83 80 80 80 80 80 80

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt1) ............ 504,6 461,9 446,9 426,2 341,6 338,4 318,9 311,9 309,3 309,2
1.1 Takst 12) ............................ 389,3 358,3 347,4 331,4 250,5 250,5 236,5 231,9 230,0 230,0
1.2 Takst 2 .............................. 115,3 103,6 99,5 93,1 87,5 87,9 82,4 80,0 79,3 79,2
2. Takst 3 .............................. 24,2 23,7 19,0 13,4 39,3 37,8 47,3 47,6 46,8 46,2
3. Bygningstilskud ................ 62,6 58,8 54,8 53,9 55,3 47,4 43,9 44,0 43,1 43,2
3.1 Grundtilskud

til bygningstilskud ............ - - - - - - 10,0 10,5 10,5 10,5
3.2 Bygningstaxameter ........... - - - - - - 23,8 25,4 25,3 27,7
3.3 Fast tilskud

til bygningstilskud ............ - - - - - - 10,1 8,1 7,3 5,0
4. Tilskud til svært

handicappede .................... 9,4 10,7 12,5 12,7 11,8 12,2 11,3 11,5 11,7 11,7
5. Tilskud til

specialundervisning .......... 1,2 2,3 2,5 1,8 1,5 2,5 1,9 1,9 1,9 1,9
6. Tillægstakster til særligt

prioriterede elevgrupper ... - - - 4,2 4,7 9,2 8,4 8,8 9,2 9,6
8. Elevstøtte efter 1/8-97 ...... 8,1 12,7 17,1 19,0 19,2 17,0 15,8 15,7 15,5 15,5
9. Elevstøtte under 18 år ...... - - - - 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
I alt .......................................... 610,0 570,1 552,7 529,6 471,4 466,1 449,2 443,1 439,3 439,1

B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud ......................
1.1 Takst 1 .............................. 5.565 5.485 5.101 4.981 4.765 4.850 4.640 4.540 4.515 4.515
1.2 Takst 2 .............................. 5.010 4.975 4.460 4.275 3.992 4.060 3.851 3.768 3.747 3.747
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Takstkataloget for 2006 ser herefter således ud:

Takstkatalog for 2006 (www.uvm.dk/takst)
For 2006 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):

2. Takst 3 .............................. 4.427 4.350 3.740 3.550 3.298 3.175 3.190 3.125 3.105 3.105
3. Bygningstilskud ................ 5.515 5.490 5.020 4.625 4.914 4.725 - - - -
3.2 Bygningstaxameter ........... - - - - - - 3.818 4.049 4.014 4.203
4. Tilskud til svært

handicappede, personer .... 95 95 95 95 105 120 110 110 110 110
5. Tilskud til

specialundervisning .......... 80 80 75 90 75 125 95 95 95 95
6. Tillægstakster til særligt

prioriterede elevgrupper ... - - - 1.446 512 580 536 562 591 620
7. Elevstøtte efter 1/8-97 ...... 4965 4.975 4.400 4.093 4.176 4.040 3.805 3.765 3.745 3.745
8. Elevstøtte under 18 år ...... - - - - - 120 129 129 129 129

C. Enhedsomkostninger (kr.)
1. Driftstilskud ......................
1.1 Takst 12) ............................ 69.949 65.317 69.481 70.200 52.571 51.647 51.253 51.080 50.933 50.933
1.2 Takst 2 .............................. 23.020 20.825 22.605 22.634 21.919 21.643 21.403 21.221 21.166 21.139
2. Takst 3 .............................. 5.460 5.455 5.086 3.769 11.920 11.916 14.817 15.249 15.082 14.906
3. Bygningstilskud ................ 11.353 10.714 10.913 11.665 11.259 10.030 - - - -
3.2 Bygningstaxameter ........... - - - - - - 6.243 6.271 6.303 6.584
4. Tilskud til svært

handicappede .................... 99.349 112.573 131.584 134.147 111.924 101.700 102.727 104.545 106.364 106.364
5. Tilskud til specialundervis-

ning ................................... 14.388 29.243 33.335 20.060 19.413 20.340 19.725 19.687 19.648 19.617
6. Tillægstakster til særligt

prioriterede elevgrupper ... - - - 2.938 9.141 15.781 15.672 15.658 15.667 15.484
7. Elevstøtte efter 1/8-97 ...... 1.623 2.553 3.879 4.644 4.607 4.204 4.161 4.167 4.132 4.132
8. Elevstøtte under 18 år ...... - - - - - 13.560 13.445 13.445 14.286 14.286

1) I 2003 er der foretaget regulering vedrørende tidligere finansår, herunder Rødding Højskole, svarende til 1,7 mio. kr.
(2003-prisniveau). I 2004 er der i forlængelse af konkurser m.v. på 5 højskoler tabsført tilgodehavender på 3,5 mio.
kr. (2004-prisniveau).

2) Nedsættelsen af driftstilskud (takst 1) fra 2004 skyldes dels at procentsatsen for den tidligere skoletilskudspulje er
nedsat fra 18 pct. til 15 pct. i 2004 og 2005 og til 13 pct. i 2006, hvor provenuet er udmøntet som en forhøjelse af
bevillingen til § 20.71.01.20. Takst 3, dels at en andel af driftstilskuddet fra 2004 er omlagt til grundtilskud til fol-
kehøjskoler under § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Der søges foretaget følgende takstændringer i takstkataloget for 2006:
- takst 1 søges forhøjet fra 50.973 kr. til 51.253 kr. pr. årselev,
- takst 3 søges forhøjet fra 13.713 kr. til 14.817 kr. pr. årselev,
- bygningsgrundtilskuddet søges fastsat til 154.000 kr. pr. skole og
- tilskuddet til specialundervisning søges nedsat fra 20.000 kr. til 19.725 kr. pr. årselev.

Folkehøjskoler

Takst 1  51.253
Takst 2  21.403
Takst 3  14.817
Bygningstaxameter  6.243
Bygningsgrundtilskud (pr. skole) 154.000
Tilskud til specialundervisning  19.725
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf  21.702
Tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse  14.833
Elevstøtte efter den 1. august 1997  4.161
Elevstøtte for elever under 18 år - kostelever  13.445
Elevstøtte for elever under 18 år - dagelever  9.515
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15. Driftstilskud
Bevillingen søges nedsat med 6,1 mio. kr. i 2006, 6,2 mio. kr. i 2007 samt 2,5 mio. kr. i 2008
og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.

I henhold til overgangsordningen for omlægning af grundtilskud til folkehøjskoler skal om-
lægningen genberegnes på baggrund af nye aktivitetsskøn i forbindelse med ÆF 2006. Som
følge heraf er bevillingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2006 til forhøjelse af takst 1 ved over-
førsel fra § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndar-
bejdsskoler.

20. Takst 3
Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,2 mio. kr. i 2006, 6,4 mio. kr. i 2007, 6,4 mio. kr. i
2008 og 5,6 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene samt justering
af aktiviteten af elever, som udløser tillægstakster, jf. nedenfor.

Bevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2006, 1,7 mio. kr. i 2007, 2,1 mio. kr. i 2008
og 2,0 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.

På baggrund af ændrede skøn for aktiviteten af elever, som udløser tillægstakster, søges be-
villingen forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2006, 4,8 mio. kr. i 2007, 4,4 mio. kr. i 2008 og 3,7
mio. kr. i 2009 til forhøjelse af tilskuddet til nedsættelse af egenbetalingen (takst 3). Forhø-
jelsen finansieres inden for folkehøjskolernes ramme ved overførsel fra underkonto 40. Til-
lægstakster til særligt prioriterede elevgrupper. Endvidere er der foretaget en teknisk korrek-
tion af tilskuddet til specialundervisning, hvorfor der søges overført 0,1 mio. kr. i BO-årene
til underkonto 35. Tilskud til specialundervisning.

25. Bygningstilskud
Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2006 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006.

Ved en fejl var taksten for bygningsgrundtilskuddet ikke anført i finanslovforslaget for 2006.
Bygningsgrundtilskuddet for 2006 søges derfor fastsat til 154.000 kr.

35. Tilskud til specialundervisning
Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2006, og forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005
og den forventede aktivitet i 2006 samt en mindre korrektion af taksten, som i BO-årene fi-
nansieres ved overførsel fra underkonto 20. Takst 3.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen søges nedsat med 3,4 mio. kr. i 2006, 4,8 mio. kr. i 2007, 4,4 mio. kr. i 2008
og 3,7 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene. Nedsættelsen af
bevillingen i 2006 og BO-årene søges overført til underkonto 20. Takst 3, jf. anmærkningerne
under denne konto.
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45. Elevstøtte
Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2006, 0,3 mio. kr. i 2007 og 0,1 mio. kr. i 2008
og 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2005 og den forventede aktivitet i 2006 og i BO-årene.

50. Elevstøtte for elever under 18 år
Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2006 og i BO-årene som følge af ændrede ak-
tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2005 og den forventede aktivitet
i 2006 og i BO-årene.
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§ 28. Transport- og Energiministeriet

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Indtægtsbudget .......................................................................  2.757,5  -  2.757,5

Energi .........................................................................................................  -  2.757,5
28.73. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................  -  2.757,5

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  -  2.757,5
Aktivitet i alt ..............................................................................................  -  2.757,5

Driftsindtægter ............................................................................................  -  0,4
Skatter og overførselsindtægter .................................................................  -  2.757,1

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Energi

28.73. Efterforskning og indvinding af energi m.m.
01. Koncessionsafgifter m.v. .................................................. F  -  1,6

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  0,4
Ændret indtægtsskøn som følge af ændrede forudsæt-
ninger om oliepris, dollarkurs og olieproduktion

02. Olierørledningsafgift m.v. ................................................ F  -  1.710,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  365,1
Ændret indtægtsskøn som følge af ændrede forudsæt-
ninger om oliepris, dollarkurs samt olieproduktion- og
transport

04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i
Nordsøaktiviteter .............................................................. F - 6.367,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  2.392,0
Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
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Anmærkninger til ændringsforslag

Energi

28.73. Efterforskning og indvinding af energi m.m.

28.73.01. Koncessionsafgifter m.v.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  0,4  0,1  0,1  0,1

10. Koncessionsafgifter m.v.
 Indtægt ............................................................................... 0,4 0,1 0,1 0,1

25. Kontrol- og tilsynsafgifter ............................................  0,4  0,1  0,1  0,1

10. Koncessionsafgifter m.v.
Kontoen er ved ændringsforslaget opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2006. Baggrunden herfor er

ændrede forudsætninger vedrørende oliepris, dollarkurs og råolieproduktion. Det nye indtægts-
skøn er baseret på en oliepris på 57,0 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 6,32 kr. pr. US-dollar
og en forventet råolieproduktion på 0,02 mio. m3.

Kontoen er endvidere forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2007-2009. I 2007 er der forudsat en oliepris
på 48,5 US-dollar pr. tønde, 39,9 US-dollar pr. tønde i 2008 og 40,6 US-dollar pr. tønde i 2009,
en dollarkurs på 6,32 kr. pr. US-dollar i hele perioden og en forventet råolieproduktion på 0,02
mio. m3 i 2007 og 0,01 mio. m3 i 2008 og 2009.

28.73.02. Olierørledningsafgift m.v.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  365,1  108,2  5,5  184,2

10. Olierørledningsafgift
 Indtægt ............................................................................... 263,9 86,3 9,5 174,0

62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. .................................  263,9  86,3  9,5  174,0

20. Dispensationsafgift
 Indtægt ............................................................................... 101,2 21,9 -4,0 10,2

62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. .................................  101,2  21,9  -4,0  10,2

10. Olierørledningsafgift
Kontoen er forhøjet med 263,9 mio. kr. i 2006. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger

vedrørende oliepris, dollarkurs og olieproduktion i 2006 og frem. Det nye indtægtsskøn for 2006
er baseret på en oliepris på 57,0 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 6,32 kr. pr. US-dollar og
en forventet olieproduktion på 17,0 mio. m3.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 6,32 kr. pr. US-dollar i 2007-2009.
For 2007 er der forudsat en oliepris på 48,5 US-dollar pr. tønde, i 2008 39,9 US-dollar og i 2009
40,6 US-dollar. Der er forudsat en olieproduktion på 17,0 mio. m3 i 2007, 18,1 mio. m3 i 2008
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og 17,4 mio. m3 i 2009. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter
i BO-årene.

20. Dispensationsafgift
Kontoen er forhøjet med 101,2 mio. kr. i 2006. Baggrunden herfor er ændrede forudsætninger

vedrørende oliepris, dollarkurs og olietransport i 2006 og frem. Det nye indtægtsskøn for 2006
er baseret på en oliepris på 57,0 US-dollar pr. tønde, en dollarkurs på 6,32 kr. pr. US-dollar og
en forventet olietransport på 3,1 mio. m3.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 6,32 kr. pr. US-dollar i 2007-2009.
For 2007 er der forudsat en oliepris på 48,5 US-dollar pr. tønde, i 2008 39,9 US-dollar og i 2009
40,6 US-dollar. Der er forudsat en olietransport på 2,4 mio. m3 i 2007, 2,1 mio. m3 i 2008 og 1,8
mio. m3 i 2009. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-
årene.

28.73.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  2.392,0  1.057,2  666,1  1.503,0

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktivi-
 teter
 Indtægt ............................................................................... 2.392,0 1.057,2 666,1 1.503,0

62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. .................................  2.392,0  1.057,2  666,1  1.503,0

10. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
Overskudsdelingen ved deltagelsen i Nordsøaktiviteterne for det enkelte år betales af bevil-

lingshaverne og deres partnere som et acontobeløb senest d. 1. november i finansåret. Når beløbet
for det pågældende år er opgjort, foretages den endelige beregning af overskudsandelen. Eventuel
difference mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte indbetales af be-
villingshaverne og deres partnere eller betales tilbage fra staten. Statslige tilbagebetalinger som
følge af denne efterregulering optages direkte på tillægsbevillingslovforslaget.

Kontoen er forhøjet med 2.392,0 mio. kr. i 2006. Baggrunden herfor er ændrede forudsæt-
ninger vedrørende oliepris og dollarkurs i 2006. Det nye indtægtsskøn for 2006 er baseret på en
oliepris på 57,0 US-dollar pr. tønde og en dollarkurs på 6,32 kr. pr. US-dollar.

Budgetteringen i BO-årene er baseret på en dollarkurs på 6,32 kr. pr. US-dollar i 2007-2009.
For 2007 er der forudsat en oliepris på 48,5 US-dollar pr. tønde, i 2008 39,9 US-dollar og i 2009
40,6 US-dollar. På baggrund af de ændrede forudsætninger forventes ændrede indtægter i BO-
årene.
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§ 34. Arbejdsmarkedsfond

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Indtægtsbudget .......................................................................  100,7  9,0  109,7

Arbejdsmarkedsfond ................................................................................  9,0  109,7
34.11. Arbejdsmarkedsfond ....................................................................... 9,0 109,7

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  9,0  109,7
Aktivitet i alt ..............................................................................................  9,0  109,7

Skatter og overførselsindtægter .................................................................  -  109,7
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................  9,0  -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Arbejdsmarkedsfond

34.11. Arbejdsmarkedsfond
01. Arbejdsmarkedsfond ........................................................ F -4.306,0 82.961,3

Af finansministeren ........................................................ ÆF  9,0  109,7
Nye skøn vedr. oplysninger om afregnede medlemsbi-
drag, nye regnskabstal og konjunkturvurdering decem-
ber 2005 samt teknisk korrektion af beløbsgrænse for
lønsum for mindre forsikrede arbejdsgivere
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Anmærkninger til ændringsforslag

Arbejdsmarkedsfond

34.11. Arbejdsmarkedsfond

34.11.01. Arbejdsmarkedsfond

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  9,0  9,0  9,0  9,0
Indtægtsbevilling .......................................................................  109,7  160,7  146,7  144,7

10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.
 Indtægt ............................................................................... 125,0 125,0 125,0 125,0

61. Skatter og afgifter .........................................................  125,0  125,0  125,0  125,0
63. Løbende overførselsindtægter ......................................  -  -  -  -

30. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
 Indtægt ............................................................................... 2,0 53,0 39,0 37,0

62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. .................................  -30,0  -11,0  -25,0  -27,0
63. Løbende overførselsindtægter ......................................  32,0  64,0  64,0  64,0

40. Bidrag fra frivilligt forsikrede
 Indtægt ............................................................................... -15,1 -15,1 -15,1 -15,1

63. Løbende overførselsindtægter ......................................  -15,1  -15,1  -15,1  -15,1

50. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere
 Indtægt ............................................................................... -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

63. Løbende overførselsindtægter ......................................  -2,2  -2,2  -2,2  -2,2

70. Tilbageføring af grønne afgifter
 Udgift .................................................................................. 9,0 9,0 9,0 9,0

71. Interne statslige overførselsudgifter .............................  9,0  9,0  9,0  9,0

10. Arbejdsmarkedsbidrag etc.
Indtægtsskønnet er opjusteret med 125 mio. kr. som følge af de seneste regnskabstal samt
konjunkturvurderingen december 2005.

På ændringsforslagene revideres tabel og tekst vedrørende provenuet fra arbejdsmarkedsbi-
dragene 2004-2009 som følge af nye skøn.

Der er i nedenstående oversigt givet skøn over størrelsen af provenuet fra arbejdsmarkeds-
bidragene i perioden 2004-2009. For indkomståret 2006 skønnes et samlet provenu på 70,0
mia. kr. til Arbejdsmarkedsfonden fra lønmodtagernes og de selvstændigt erhvervsdrivendes
bidrag, der opkræves med en sats på 8,0 pct. Skønnet er baseret på et bidragsgrundlag på
874,6 mia. kr. Efter korrektion for betalingsforskydninger og afskrivninger skønnes et samlet
slutbidragsprovenu på 69,7 mia. kr. i finansåret 2006.
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Skøn over bidragsprovenu 2004-2009
Skøn august 2005 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bidragsgrundlag ----------------------Mia.kr.----------------------
Lønmodtagere og selvstændige ............................ 807,0 839,9 874,6 874,6 874,6 874,6

Bidragssatser -------------------------Pct.------------------------
Lønmodtagere og selvstændige ............................ 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Provenu (indkomstår) ----------------------Mia.kr.----------------------
Lønmodtagere og selvstændige ............................ 64,6 67,2 70,0 70,0 70,0 70,0
Betalingsforskydning ............................................ 2,3 -3,1 -0,1 - - -
Afskrivninger ........................................................ -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Provenu på finansår .............................................. 66,8 64,0 69,7 69,8 69,8 69,8

30. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
Medlemsbidragene i 2006 er udmeldt i Arbejdsdirektoratets rundskrivelse nr. 50/05 af 7.
november 2005. De vigtigste fremgår aktivitetsoversigten.

Indtægtsskønnet er opjusteret med 2 mio. kr. som følge af en opjustering af efterlønstallene
i forbindelse med konjunkturvurderingen december 2005.

Som følge heraf affattes aktivitetsoversigten således:

Aktivitetsoversigt

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Medlemsgrupper, oversigt (1000 per.)
Dagpengeforsikrede .............................. 2177 2166 2157 2138 2129 2118 2117 2117
Fuldtidsforsikrede ................................... 2136 2130 2123 2108 2102 2094 2092 2092
Deltidsforsikrede ..................................... 41 37 34 30 27 24 24 24
Kombinationsforsikrede.......................... 2 2 2 1 2 2 2 2
Medlemmer af ASE/DANA ................... 169 169 167 166 166 166 166 166
Efterlønsbidrag...................................... 1455 1415 1373 1327 1285 1243 1243 1243
Efterløn .................................................. 168 178 186 170 151 154 158 160
Gammel ordning ..................................... 123 105 83 52 11 0 0 0
Fleksibel ordning .................................... 46 73 103 118 139 154 158 160
Overgangsydelse.................................... 16 12 8 4 1 0 0 0

       Bidrags- Bidrag
       faktorer 2006
        Kr.

II. Medlemsgrupper, detailleret (1000 per.)
Dagpengeforsikrede i alt ...................... 2177 2166 2157 2140 2129 2118 2117 2117
60 år efter 1/7 1999................................ 21 13 8 4 1 0 0 0

1. Fuldtidsforsikrede ................................... 20 13 8 3 1 0 0 0 6,04 4032
2. Deltidsforsikrede ..................................... 1 1 0 0 0 0 0 0 4,03 2688

60 år efter 1/7 1999................................ 2155 2153 2148 2136 2127 2118 2116 2116
3. Fuldtidsforsikrede ................................... 2116 2117 2115 2106 2100 2094 2092 2092 4,80 3204
4. Deltidsforsikrede ..................................... 40 36 33 30 27 24 24 24 3,20 2136

Unge under 25 år.................................... 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Fuldtidsforsikrede ................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 1,80 1200
6. Deltidsforsikrede ..................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 1,20 804

Efterlønsbidrag...................................... 1455 1415 1373 1327 1285 1243 1243 1243
7. Fuldtidsforsikrede ................................... 1424 1388 1350 1307 1268 1229 1229 1229 7,00 4668
8. Deltidsforsikrede ..................................... 31 27 23 20 17 14 14 14 4,67 3120

Efterlønsmodtagere i alt ...................... 168 178 186 170 151 154 158 160
Gammel efterløns ordning...................... 123 105 83 52 11 0 0 0

9. Fuldtidsforsikrede, trin I......................... 25 20 14 8 1 0 0 0 2,42 1620
10. Fuldtidsforsikrede, trin II ....................... 86 76 62 40 9 1 0 0 0,61 408
11. Deltidsforsikrede, trin I .......................... 2 1 1 0 0 0 0 0 1,61 1068
12. Deltidsforsikrede, trin II ......................... 9 8 6 4 1 0 0 0 0,41 276

Fleksibel efterlønsordning ...................... 46 73 103 118 139 154 158 160
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13. Fuldtidsforsikrede ................................... 42 68 96 112 133 148 152 154 4,80 3204
14. Deltidsforsikrede ..................................... 3 5 6 6 6 6 6 6 3,20 2136

Overgangsydelse.................................... 16 12 8 4 1 0 0 0
15. Fuldtidsforsikrede ................................... 15 11 7 4 1 0 0 0 0,61 408
16. Deltidsforsikrede ..................................... 1 1 1 0 0 0 0 0 0,41 276

III.Bidragssats ............................................. 604 623 641 654 667 667 667 667

IV.Årlige bidrag for fuldtidsforsikrede...
Dagpengeforsikring, kr. årligt ................ 2904 2988 3072 3144 3204 3204 3204 3204
Efterlønsordning, kr. årligt ..................... 4224 4356 4488 4584 4668 4668 4668 4668

V. Indtægt, mio. kr. ................................... 12410 12581 12749 12816 12881 12711 12717 12723
Medlemsbidrag........................................ 6489 6710 6938 7075 7217 7228 7234 7241
Efterlønsbidrag........................................ 5921 5871 5811 5741 5664 5483 5483 5483

Anm.: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag m.v.
til Arbejdsdirektoratet.

40. Bidrag fra frivilligt forsikrede
På grundlag af en nedjustering i antallet af frivilligt forsikrede i 2005 nedjusteres bidragene
fra de selvstændige med 15,1 mio. kr. i 2006 og hvert af BO-årene.

50. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere
Mindre forsikrede arbejdsgivere skal pr. 1. januar 2006 have en lønsum under 5.836.250 kr.
i stedet for 5.831.000 kr. for at forsikre sig. Der forventes ingen provenueffekter af den tek-
niske korrektion.
Indtægter i form af præmiebidrag fra arbejdsgivere i 2006 nedjusteres på grundlag af kom-
munernes refusionsanmodninger til sygedagpenge vedr. mindre forsikrede virksomheder med
2,2 mio. kr. i 2006 og hvert af BO-årene.

70. Tilbageføring af grønne afgifter
På ændringsforslagene reduceres interne statslige overførselsindtægter med 9 mio. kr. som
følge af konjunkturvurderingen december 2005.

ad 71. Interne statslige overførselsudgifter. Overførslen vedrører konto 38.81.03.40.
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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Indtægtsbudget .......................................................................  -2.580,0  -  -2.580,0

Reserver mv. .............................................................................................  -  -2.580,0
35.11. Reserver mv. ...................................................................................  -  -2.580,0

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  -  -2.580,0
Aktivitet i alt ..............................................................................................  -  -2.580,0

Skatter og overførselsindtægter .................................................................  -  -2.580,0

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
23. Ændret skøn for indtægterne fra Nordsøakti-

viteterne ............................................................................ F - 2.580,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -2.580,0
Reserven nedlægges i forbindelse indbudgettering af nyt
skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteterne under § 28
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Anmærkninger til ændringsforslag

Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.23. Ændret skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteterne

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -2.580,0  -  -  -

10. Ændret skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteterne
 Indtægt ............................................................................... -2.580,0 - - -

64. Øvrige overførselsindtægter .........................................  -2.580,0  -  -  -

10. Ændret skøn for indtægterne fra Nordsøaktiviteterne
I forbindelse med ændringsforslagene er virkningen af det seneste skøn for indtægterne fra
Norsøaktiviteterne indbudgetteret under § 28. Kontoen nedlægges som følge heraf, jf. an-
mærkningerne til finanslovforslaget.
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§ 37. Renter

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgiftsbudget .........................................................................  63,9  -115,0  -178,9
Indtægtsbudget .......................................................................  2.892,6  -294,7  2.597,9

Renter af statsgæld ..................................................................................  -115,0  -178,9
37.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................  -329,0  -230,0
37.12. Udenlandsk statsgæld .....................................................................  214,0  51,1

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v. .............  3,7  251,0
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ..............................  3,7  260,0
37.23. Fællesstatslige mellemværender .....................................................  -  -9,0

Fastrenteaftaler mv. .................................................................................  -6,0  -
37.31. Fastrenteaftaler mv. ........................................................................  -6,0  -

Fonde .........................................................................................................  -315,7  2.312,3
37.51. Den sociale pensionsfond ...............................................................  -349,5  -329,3
37.52. Højteknologifonden ......................................................................... -5,2 1.985,4
37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks
 Grundforskningsfond ...................................................................... 39,0 656,2

Renter til genudlån mv. ...........................................................................  23,3  34,6
37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................  23,3  32,6
37.62. Provision af lån med statsgaranti ...................................................  -  2,0

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  -409,7  2.419,0
Aktivitet i alt ..............................................................................................  -409,7  2.419,0

Driftsudgifter ..............................................................................................  -44,2  -
Overførselsudgifter .....................................................................................  -390,5  -
Skatter og overførselsindtægter .................................................................  -  2.419,0
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................  25,0  -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
Renter af statsgæld

37.11. Indenlandsk statsgæld
01. Renter ............................................................................... F 27.674,4 5.472,5

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -366,0  -230,0
Ændret skøn som følge af antallet af "floatdage" i pen-
geinstitutterne søges begrænset til 1 dag, jf. aftale om
finansloven for 2006. Ændret skøn for renter og netto-
finansieringsbehov m.v.

11. Fordelte emissionskurstab ................................................ F  562,7  -
Af finansministeren ........................................................ ÆF  37,0  -
Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehov m.v.

37.12. Udenlandsk statsgæld
01. Renter ............................................................................... F 1.707,9 174,5

Af finansministeren ........................................................ ÆF  198,2  37,5
Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og va-
lutakurser m.v.

11. Fordelte emissionskurstab ................................................ F  58,1  -
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -1,2  -
Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og va-
lutakurser m.v.

13. Realiserede valutakursreguleringer på den
 udenlandske statsgæld ...................................................... F  1.849,7  1.820,7

Af finansministeren ........................................................ ÆF  17,0  13,6
Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og va-
lutakurser m.v.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank
01. Renter af statens mellemværende med Dan-
 marks Nationalbank ......................................................... F  -  675,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  60,0
Ændret skøn som følge af ændring af momskredittiden,
jf. aftale om finansloven for 2006. Ændret skøn for
renter og nettofinansieringsbehov m.v.

02. Overskud fra Danmarks Nationalbank ............................ F  52,6  2.900,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  3,7  200,0
Ændret skøn for Nationalbankens overskud

37.23. Fællesstatslige mellemværender
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02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån,
 Økonomistyrelsen (tekstanm. 100) .................................. F  30,8  24,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -9,0
Ændret skøn i forbindelse med forlængelse af "indlås-
ningsordningen"

 Fastrenteaftaler mv.

37.31. Fastrenteaftaler mv.
01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hoved-
 stadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt
 Nord I/S ............................................................................ F  114,6  241,7

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -6,0  -
Ændret renteskøn m.v.

 Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond
01. Driftsbudget ...................................................................... F 12.512,3 9.222,8

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -349,5  -329,3
Ændret renteskøn m.v.

37.52. Højteknologifonden
01. Driftsbudget ...................................................................... F 268,4 279,8

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -5,2  1.985,4
Statslig kapitaltilførelse og ændret renteskøn m.v.

37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grund-
forskningsfond
01. Driftsbudget ...................................................................... F 46,4 57,1

Af finansministeren ........................................................ ÆF  39,0  656,2
Statslig kapitaltilførelse, jf. aftale om finansloven for
2006 samt overførsel til § 19.17.04.21. Ændret rente-
skøn m.v.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.
01. Renter af indenlandske genudlån .................................... F  440,0  3.295,8

Af finansministeren ........................................................ ÆF  23,7  16,7
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån m.v.

02. Renter af udenlandske genudlån ...................................... F  12,9  144,4
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -0,4  15,9
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån m.v.

37.62. Provision af lån med statsgaranti
01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti .................... F  -  91,3

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  2,0
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån m.v.
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Af finansministeren
Ny tekstanmærkning
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr. 100. ad 37.23.02.
I § 2, stk. 2, i lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkon-
verterbare realkreditlån mv. ændres "2005" til "2006" ".



§ 37. 87

Anmærkninger til ændringsforslag

Renter af statsgæld

37.11. Indenlandsk statsgæld

37.11.01. Renter

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -366,0  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  -230,0  -  -  -

10. Betalte renter
 Udgift .................................................................................. -294,5 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -294,5  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -0,6 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -0,6  -  -  -

20. Periodiserede renter
 Udgift .................................................................................. -71,5 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -71,5  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -229,4 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -229,4  -  -  -

10. Betalte renter
Ændret skøn som følge af antallet af "floatdage" i pengeinstitutterne søges begrænset til 1
dag, jf. aftale om finansloven for 2006. Dermed reduceres det offentliges rentetab ved ind-
betalinger. Den nærmere udmøntning af begrænsningen vil ske efter drøftelse med Økonomi-
og Erhvervsministeriet, pengeinstitutterne og Danmarks Nationalbank.
Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehov m.v.

20. Periodiserede renter
Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehov m.v.

37.11.11. Fordelte emissionskurstab

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  37,0  -  -  -

20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld
 Udgift .................................................................................. 15,0 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  15,0  -  -  -

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser
 Udgift .................................................................................. 22,0 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  22,0  -  -  -
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20. Fordelte emissionskurstab, langfristet gæld
Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehov m.v.

30. Fordelte emissionskurstab, skatkammerbeviser
Ændret skøn for renter og nettofinansieringsbehov m.v.

37.12. Udenlandsk statsgæld

37.12.01. Renter

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  198,2  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  37,5  -  -  -

10. Betalte renter
 Udgift .................................................................................. 316,3 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  316,3  -  -  -

20. Skyldige renter
 Udgift .................................................................................. -118,1 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -118,1  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 37,5 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  37,5  -  -  -

10. Betalte renter
Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

20. Skyldige renter
Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

37.12.11. Fordelte emissionskurstab

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -1,2  -  -  -

10. Fordelte emissionskurstab
 Udgift .................................................................................. -1,2 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -1,2  -  -  -

10. Fordelte emissionskurstab
Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.
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37.12.13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  17,0  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  13,6  -  -  -

10. Realiserede valutakursreguleringer
 Udgift .................................................................................. 17,0 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  17,0  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 13,6 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  13,6  -  -  -

10. Realiserede valutakursreguleringer
Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.

Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v.

37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank

37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  60,0  -  -  -

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Na-
 tionalbank
 Indtægt ............................................................................... 60,0 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  60,0  -  -  -

10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger til § 38.21.01.10.
Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og valutakurser m.v.
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37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  3,7  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  200,0  -  -  -

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank
 Indtægt ............................................................................... 200,0 - - -

64. Øvrige overførselsindtægter .........................................  200,0  -  -  -

20. Grønlands del af overskuddet
 Udgift .................................................................................. 2,1 - - -

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  2,1  -  -  -

30. Færøernes del af overskuddet
 Udgift .................................................................................. 1,6 - - -

54. Tilskud til anden virksomhed ......................................  1,6  -  -  -

10. Overskud fra Danmarks Nationalbank
Ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.

20. Grønlands del af overskuddet
Ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.

30. Færøernes del af overskuddet
Ændret skøn for overskud fra Danmarks Nationalbank.

37.23. Fællesstatslige mellemværender

37.23.02. Renter vedr. inkonverterbare realkreditlån, Økonomistyrelsen (tekstanm.
100)

Der henvises til tekstanmærkning nr. 100 ad 37.23.02.

I § 2, stk. 2, i lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkon-
verterbare realkreditlån m.v. ændres "2005" til "2006".

Af lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare re-
alkreditlån m.v. (indlåsningsordningen) fremgår, at der til og med 31. december 2005 kan
ansøges om gældsovertagelse. Ordningen, som er udgiftsneutral for staten, har til formål at
hjælpe boligejere, landmænd og virksomheder af med lån baseret på højt forrentede inkon-
verterbare obligationer. Med tekstanmærkningen sker der en midlertidig forlængelse af ord-
ningen, således at ansøgning kan indgives til og med 31. december 2006.
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Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -9,0  -  -  -

20. Renteindtægter vedr. obligationer
 Indtægt ............................................................................... -9,0 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -9,0  -  -  -

20. Renteindtægter vedr. obligationer

ad 67. Renteindtægter og udbytter. Det er forudsat, at modtagne kontantbeløb løbende anvendes
til køb af inkonverterbare obligationer hhv. statsobligationer, og hvor det er økonomisk for-
delagtigt til køb af inkonverterbare realkreditobligationer i de respektive fondskoder, hvor
der er en nettogæld jf. § 37.23.02.10. Når det er fordelagtigt, omlægges desuden tidligere
opkøbte statsobligationer til de relevante inkonverterbare realkreditobligationer. For at mini-
mere ordningens renterisiko afstemmes varigheden af obligationsbeholdningen løbende, så
den matcher varigheden af den overtagne gæld.
Med ændringsforslaget nedskrives indtægtsskønnet med 9 mio. kr. som følge af relativ flere
indfrielser af den overtagne gæld. Det forventes, at fremsættelsen af lovforslaget vil gøre det
lettere for Økonomistyrelsen at opkøbe inkonverterbare obligationer i de relevante serier til
ekstraordinære indfrielser af gælden.

Fastrenteaftaler mv.

37.31. Fastrenteaftaler mv.

37.31.01. Fastrenteaftaler mellem staten og hhv. Hovedstadsregionens Naturgas I/S
og Naturgas Midt Nord I/S

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -6,0  -  -  -

10. Betalte renter
 Udgift .................................................................................. -6,0 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -6,0  -  -  -

10. Betalte renter
Ændret skøn for renter.
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Fonde

37.51. Den sociale pensionsfond

37.51.01. Driftsbudget

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -349,5  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  -329,3  -  -  -

30. Pensionsafkastbeskatning
 Udgift .................................................................................. -44,2 - - -

16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..................................  -44,2  -  -  -

40. Modtagne renter
 Udgift .................................................................................. -36,8 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -36,8  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -332,9 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -332,9  -  -  -

50. Tilgodehavende renter
 Udgift .................................................................................. -261,4 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -261,4  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 3,6 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  3,6  -  -  -

60. Fordelte opkøbskurstab
 Udgift .................................................................................. -7,1 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -7,1  -  -  -

30. Pensionsafkastbeskatning
Ændret skøn for renter m.v.

40. Modtagne renter
Ændret skøn for renter og værdien af DSPs obligationsbeholdning m.v.

50. Tilgodehavende renter
Ændret skøn for renter og værdien af DSPs obligationsbeholdning m.v.

60. Fordelte opkøbskurstab
Ændret skøn for renter m.v.



§ 37.52. 93

37.52. Højteknologifonden

37.52.01. Driftsbudget

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -5,2  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  1.985,4  -  -  -

40. Modtagne renter
 Udgift .................................................................................. -4,4 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -4,4  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -13,9 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -13,9  -  -  -

50. Tilgodehavende renter
 Udgift .................................................................................. -0,8 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -0,8  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -0,7 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -0,7  -  -  -

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
 Indtægt ............................................................................... 2.000,0 - - -

64. Øvrige overførselsindtægter .........................................  2.000,0  -  -  -

40. Modtagne renter
Ændret skøn for renter m.v.

50. Tilgodehavende renter
Ændret skøn for renter m.v.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger på § 7.15.07.10.

37.53. Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforsk-
ningsfond

37.53.01. Driftsbudget

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  39,0  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  656,2  -  -  -

20. Overførsel til § 19.17.04.21. Danmarks Grundforsk-
 ningsfond
 Udgift .................................................................................. 25,0 - - -

71. Interne statslige overførselsudgifter .............................  25,0  -  -  -

40. Modtagne renter
 Udgift .................................................................................. 13,7 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  13,7  -  -  -
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 Indtægt ............................................................................... 27,0 - - -
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  27,0  -  -  -

50. Tilgodehavende renter
 Udgift .................................................................................. 0,3 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  0,3  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 4,2 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  4,2  -  -  -

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
 Indtægt ............................................................................... 625,0 - - -

64. Øvrige overførselsindtægter .........................................  625,0  -  -  -

20. Overførsel til § 19.17.04.21. Danmarks Grundforskningsfond
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger til § 19.17.04.21.

ad 71. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.17.04.21. til dækning af
tilskud til Grundforskningsfonden.

40. Modtagne renter
Ændret skøn for renter m.v.

50. Tilgodehavende renter
Ændret skøn for renter m.v.

70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten
Der henvises til ændringsforslagets anmærkninger på § 7.15.07.20.

Renter til genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.01. Renter af indenlandske genudlån

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  23,7  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  16,7  -  -  -

10. Genudlån til SU-styrelsen
 Indtægt ............................................................................... 2,0 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  2,0  -  -  -

40. Genudlån til Færøernes Landsstyre, Økonomistyrel-
 sen
 Indtægt ............................................................................... -74,7 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -74,7  -  -  -
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45. Genudlån til Ørestadsselskabet
 Udgift .................................................................................. 11,9 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  11,9  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -14,3 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -14,3  -  -  -

46. Genudlån Ørestadsselskabet, periodiserede renter
 Udgift .................................................................................. -1,5 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -1,5  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -2,2 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  -2,2  -  -  -

70. Genudlån til A/S Storebælt
 Udgift .................................................................................. 5,6 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  5,6  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 58,1 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  58,1  -  -  -

71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter
 Udgift .................................................................................. 3,8 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  3,8  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 24,2 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  24,2  -  -  -

80. Genudlån til Øresundsforbindelsen A/S
 Indtægt ............................................................................... 22,3 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  22,3  -  -  -

81. Genudlån til Øresundsforbindelsen, periodiserede ren-
 ter
 Udgift .................................................................................. 3,9 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  3,9  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 1,3 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  1,3  -  -  -

10. Genudlån til SU-styrelsen

ad 67. Renteindtægter og udbytter.
Ændret skøn for omfanget af de studerendes låntagning.

40. Genudlån til Færøernes Landsstyre, Økonomistyrelsen
Ændret skøn som følge af indfrielse af restgælden på det 20-årige annuitetslån, som den
danske stat har ydet til Færøernes Landsstyre i 1998, jf. § 40.21.07.

45. Genudlån til Ørestadsselskabet
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån til Ørestadsselskabet.

46. Genudlån Ørestadsselskabet, periodiserede renter
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån til Ørestadsselskabet.

70. Genudlån til A/S Storebælt
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån til A/S Storebælt.
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71. Genudlån til A/S Storebælt, periodiserede renter
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån til A/S Storebælt.

80. Genudlån til Øresundsforbindelsen A/S
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån til Øresundsforbindelsen A/S.

81. Genudlån til Øresundsforbindelsen, periodiserede renter
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån til Øresundsforbindelsen A/S.

37.61.02. Renter af udenlandske genudlån

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -0,4  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  15,9  -  -  -

10. Genudlån til Danmarks Skibskreditfond, kuponrenter
og fordelt emissionskurstab

 Indtægt ............................................................................... 1,2 - - -
67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  1,2  -  -  -

11. Genudlån til Danmarks Skibskreditfond , periodi-
 serede renter
 Udgift .................................................................................. -0,4 - - -

57. Renteudgifter m.v. ........................................................  -0,4  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 6,7 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  6,7  -  -  -

13. Genudlån Skibskreditfonden
 Indtægt ............................................................................... 8,0 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  8,0  -  -  -

10. Genudlån til Danmarks Skibskreditfond, kuponrenter og fordelt emissionskurstab
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån m.v.

11. Genudlån til Danmarks Skibskreditfond , periodiserede renter
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån m.v.

13. Genudlån Skibskreditfonden
Ny underkonto. Underkontoen er oprettet som følge af genudlån til Danmarks Skibskredit-

fond i udenlandsk valuta.
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37.62. Provision af lån med statsgaranti

37.62.01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  2,0  -  -  -

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån
 Indtægt ............................................................................... 2,0 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  2,0  -  -  -

20. Garantiprovision fra genudlån af statslån
Ændret skøn for renter og omfang af genudlån m.v.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Af lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare real-
kreditlån m.v. (indlåsningsordningen) fremgår, at der til og med 31. december 2005 kan ansøges
om gældsovertagelse. Ordningen, som er udgiftsneutral for staten, har til formål at hjælpe bolig-
ejere, landmænd og virksomheder af med lån baseret på højt forrentede inkonverterbare obliga-
tioner.
Indlåsningsordningens formål er at sikre låntager mulighed for at indfri inkonverterbare lån til
markedsrenten, hvor låntager er mere eller mindre fastlåst til det pågældende lån, indtil amorti-
seringen af lånet er sket. Indlåsningseffekterne er opstået på grund af monopollignende tilstande
blandt obligationsejerne, som følge af få obligationsejere og tynde obligationsserier, der medfører
at obligationsejerne ved førtidige indfrielser har mulighed for at opnå monopolgevinster.
Regeringen vil i første halvår af 2006 fremsætte lovforslag om en forlængelse og ændring af
ordningen. Med tekstanmærkningen sker der en midlertidig forlængelse af ordningen, således at
ansøgning kan indgives til og med 31. december 2006.
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§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgiftsbudget .........................................................................  -1,4  -1,4  -
Indtægtsbudget .......................................................................  3.662,5  -  3.662,5

Skatter på indkomst og formue .............................................................  -  3.849,0
38.11. Personskatter ................................................................................... - -3.226,0
38.13. Selskabsskatter m.v. ........................................................................  -  5.170,0
38.14. Pensionsafkastskat ........................................................................... - 1.300,0
38.16. Tinglysningsafgift m.v. ...................................................................  -  600,0
38.19. Øvrige skatter ..................................................................................  -  5,0

Told- og forbrugsafgifter .........................................................................  -1,4  -350,5
38.21. Merværdiafgift ................................................................................ - -806,0
38.22. Energiafgifter m.v. ..........................................................................  -  -325,0
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................  -  1.475,0
38.24. Miljøafgifter .................................................................................... - -80,0
38.27. Afgifter på spil m.v. .......................................................................  -  -25,0
38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................  -1,4  -589,5

Arbejdsmarkedsbidrag ............................................................................  -  75,0
38.41. Arbejdsmarkedsbidrag .................................................................... - 75,0

EF-ordninger .............................................................................................  -  -
38.51. EF-ordninger ................................................................................... - -

Renteindtægter m.v. .................................................................................  -  50,0
38.61. Renteindtægter m.v. ........................................................................  -  50,0

Overførsel til andre paragraffer ............................................................  -  39,0
38.81. Overførsel til andre paragraffer ......................................................  -  39,0

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  -1,4  3.662,5
Aktivitet i alt ..............................................................................................  -1,4  3.662,5

Overførselsudgifter .....................................................................................  -1,4  -
Skatter og overførselsindtægter .................................................................  -  3.653,5
Overførsler mellem offentlige myndigheder .............................................  -  9,0
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100 og 101) ............................. F  -  85.218,6

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -3.226,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

38.13. Selskabsskatter m.v.
01. Indkomstskat af selskaber ................................................ F  -  29.265,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  4.600,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

11. Kulbrinteskat .................................................................... F - 18.030,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  570,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

38.14. Pensionsafkastskat
01. Pensionsafkastskat ............................................................ F - 7.800,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  1.300,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.
01. Tinglysningsafgift m.v. .................................................... F  -  6.250,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  600,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

38.19. Øvrige skatter
71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104) .................... F  -  37,8

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  5,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift
01. Merværdiafgift .................................................................. F - 156.900,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -806,0
Forlængelse af kredittiden fra 10.8. til 17.8., jf. aftale
om finansloven for 2006, udskydelse af lovforslag vedr.
udenrigsbefordring med fly, samt nyt skøn

38.22. Energiafgifter m.v.
01. Afgifter på el, gas og kul ................................................ F  -  14.300,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -275,0
Nedsættelse af afgifter af fjernvarme og overskudsvar-
me, der afsættes eksternt, jf. aftale om finanslov for
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2006 samt nyt skøn som følge af ændret konjunktur-
vurdering m.v.

03. Afgifter på olieprodukter ................................................. F  -  7.825,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -100,0
Nedsættelse af afgifter af fjernvarme og overskudsvar-
me, der afsættes eksternt, jf. aftale om finanslov for
2006 samt nyt skøn som følge af ændret konjunktur-
vurdering m.v.

05. Benzinafgifter ................................................................... F - 9.525,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  50,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer
01. Vægtafgift ......................................................................... F - 8.645,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  175,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

03. Registreringsafgift ............................................................ F - 20.440,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  1.300,0
Afgiftsfritagelse for partikelfilter, jf. aftale om finanslo-
ven for 2006, konsekvens af EF-domstolens afgørelse i
sag om udenlandske firmabilers afgiftspligt i DK, samt
nyt skøn

38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter ..................................................................... F - 9.552,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -80,0
Nedsættelse af afgifter af fjernvarme og overskudvarme,
jf. aftale om finansloven for 2006, tilpasning af svovl-
afgift, og lovforslag om ændring af råstofafgift (L 34)
samt nyt skøn

38.27. Afgifter på spil m.v.
01. Afgifter på spil ................................................................. F  -  2.410,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -25,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

38.28. Øvrige punktafgifter
01. Afgift på øl, vin og spiritus ............................................. F  -  3.522,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -186,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

03. Tobaksafgift ...................................................................... F - 7.499,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -100,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineral-
 vand m.v. .......................................................................... F  -  2.133,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -50,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.
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14. Passagerafgift ................................................................... F 2,8 549,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -1,4  -218,5
Halvering af passagerafgiften i 2006, jf. aftale om fi-
nansloven for 2006, samt nyt skøn som følge af ændret
konjunkturvurdering m.v.

71. Afskrivninger m.v. ........................................................... F  -  24,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -35,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

 Arbejdsmarkedsbidrag

38.41. Arbejdsmarkedsbidrag
02. Lønsumsafgift ................................................................... F - 4.070,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  75,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

 EF-ordninger

38.51. EF-ordninger
05. Afregning vedr. told- og landbrugsafgifter ..................... F  1.946,2  -

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -
Bevilling til overførsel af toldbeløb til Kommissionen
som følge af finansielt ansvar for toldbeløb, som ikke
kan opkræves

 Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.
01. Renteindtægter m.v. ......................................................... F  1.350,0  1.675,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  50,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer
03. Overførsel til Arbejdsmarkedsfonden .............................. F  -  -4.306,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  9,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

05. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsmini-
 steriet til finansiering af visse sundhedsfrem-
 mende aktiviteter .............................................................. F  -  -50,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  30,0
Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.
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Anmærkninger til ændringsforslag

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100 og 101)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -3.226,0  -  -  -

10. Indkomstskat m.v. af personer
 Indtægt ............................................................................... -3.100,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -3.100,0  -  -  -

20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer
 Indtægt ............................................................................... -181,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -181,0  -  -  -

22. Afregning til kommuner af ejendomsværdiskat
 Indtægt ............................................................................... -10,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -10,0  -  -  -

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til
Øresundsaftalen om grænsegængere

 Indtægt ............................................................................... 65,0 - - -
61. Skatter og afgifter .........................................................  65,0  -  -  -

10. Indkomstskat m.v. af personer
Samlet indebærer konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2005, at pro-

venuet af personskatterne i 2006 formindskes med 3.100 mio. kr.
I konjunkturvurderingen er der taget udgangspunkt i ligningsoplysningerne for 2004. Det

skønnes, at de skattepligtige indkomster stiger med 2,7 pct. fra 2003 til 2004, med 3,2 pct. fra
2004 til 2005 og med 3,4 pct. fra 2005 til 2006. De samlede skattepligtige indkomster i 2006
skønnes at udgøre ca. 846,7 mia. kr. mod ca. 853,2 mia. kr. ved august-skønnet.

Samlet indebærer ændringsforslaget, at skønnet for slutskatteprovenuet for 2006 er nedjusteret
med ca. 3,2 mia. kr., jf. nedenstående oversigt, som er en opdatering af oversigten side 288 i fi-
nanslovsforslaget.
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Slutskatter fordelt på elementer og indkomstår 2003-2006

Kildeskatten indtægtsføres på statsregnskabet efter et tilsvarsprincip, hvor de enkelte skatter,
herunder restskatter m.v., indtægtsføres, når de forfalder til betaling. Det samlede kildeskatte-
provenu påvirkes derfor af, hvor stor en del af slutskatteprovenuet der forfalder til betaling som
A- og B-skatter i 2006 eller i senere år som restskat m.v. Mønsteret herfor er bl.a. påvirket af
forskudsregistreringen. Ved indbudgetteringen af forenklingen af aktieavancebeskatningen, jf.
aftale om finansloven for 2006, er det lagt til grund, at de nye regler kun delvist medfører æn-
dringer af de forskudsregistrede beløb for 2006, således at provenutabet i finansåret 2006 alene
vil udgøre ca. 45 mio. kr. ud af det samlede provenutab vedr. 2006 på ca. 85 mio. kr., mens de
resterende 40 mio. kr. fremkommer i form af større overskydende skatter/mindre restskatter i de
følgende år.

Med baggrund i regnskabstallene for den forløbne del af 2005 er skønnet for udbytteskatten
i 2005 og 2006 nedjusteret med hhv. 0,4 mia.kr. og 0,3 mia. kr.

Andre justeringer af skøn for restskatter m.v. vedrørende 2004 og 2005, der forfalder til be-
taling i 2005, og øvrige skatter i kildeskatteprovenuet bevirker, at det samlede kildeskatteprovenu
i 2006 skønnes at blive 3,1 mia. kr. mindre end forventet på finanslovsforslaget fra august.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af kildeskatteprovenuet 2004-2006, sva-
rende til tabellen side 289 i finanslovsforslaget.

Fordeling af kildeskatteprovenuet på skattearter og finansår

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse december 2005 og
kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2004.

1) Heri er indeholdt de restskatter, der opkræves sammen med forskudsskatten. For restskatter vedrørende indkomstå-
rene 2002-2004, er indregningsgrænsen henholdsvis 15.100 kr., 15.600 kr. og 16.100 kr. Restskatterne vedrører som
altovervejende hovedregel indkomståret, der ligger to år bagud for det aktuelle år.

Mio. kr. 2003
Slutopgø-

relse

2004
skøn

dec. 05

2005
skøn

dec.05

2006
skøn

dec. 05

Indkomstskat til staten .................. 64.950 62.800 65.250 68.100
- heraf bundskat ............................ 39.100 40.700 42.200 43.700
- heraf ............................................ 11.500 7.200 7.600 8.000
- heraf topskat ............................... 13.700 14.200 14.950 15.800
Kommunal indkomstskat (inkl. kir-
kelige afgifter ................................ 210.900 217.200 225.250 232.900
Ejendomsværdiskat ....................... 10.150 10.525 10.750 10.950

Slutskat i alt .................................. 286.000 290.525 301.250 311.950

Mio. kr. 2004
Skøn

dec. 05

2005
Skøn

dec. 05

2006
Skøn

dec. 05

A-skat 1) .............................................................. 273.366 285.200 295.000
Udbytteskat .......................................................... 4.778 4.100 4.200
§ 55-beløb ............................................................ -242 -300 -300
B-skat 1) .............................................................. 15.416 15.700 16.000
Frivillig indbetalinger .......................................... 10.639 10.700 10.800
Restskat ................................................................ 6.866 8.200 7.200
Overskydende skat............................................... -17.952 -16.200 -17.000
Pensionsbeskatning .............................................. 8.276 8.000 8.200
Andre skatter m.v. ............................................... 965 1.100 1.200

I alt § 38.11.01.10.61 .......................................... 273.366 316.500 325.300
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20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer
Afregningsbeløbet foreslås forøget med 181 mio. kr.
Kommunerne har ud for deres budgetter for 2006 anmeldt acontoudbetalinger på 230.904 mio.

kr., hvilket er ca. 21 mio. kr. mindre end skønnet på finanslovsforslaget. Endvidere er skønnet
for afregningen fra kommunerne vedrørende 2003 opjusteret med ca.113 mio. kr., mens afreg-
ningerne for tidligere år er øget med ca. 316 mio. kr. i kommunernes favør.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af afregningsbeløbet 2004-2006 svarende
til oversigten side 291 i finanslovsforslaget.

Opdeling af kommuneafregningen 2004-2006

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse december 2005 og
kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2004.

22. Afregning til kommuner af ejendomsværdiskat
Afregningsbeløbet foreslås nedsat med 10 mio. kr.
Kommunerne har ud for deres budgetter for 2006 anmeldt acontoudbetalinger på 10.972 mio.

kr., hvilket er ca. 22 mio. kr. mere end skønnet på finanslovsforslaget. Endvidere er afregningerne
for tidligere år øget med ca. 12 mio. kr. i statens favør.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af afregningsbeløbet 2004-2006 svarende
til oversigten side 292 i finanslovsforslaget.

Opdeling af kommuneafregningen af ejendomsværdiskat 2004-2006

Anm. For B-året er skønnet baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse december 2005 og
kan derfor afvige fra budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2004.

25. Overførsler mellem Sverige og Danmark i henhold til Øresundsaftalen om grænsegæn-
gere

Afregningsbeløbet foreslås nedsat med 65 mio. kr.
Afregningerne pr. 1. oktober 2005 vedr. indkomståret for 2004, som er det første år, hvor

aftalen har virkning, viste at afregningen til Sverige blev på 157 mio. kr., mens Danmark har
modtaget ca. 55 mio. kr. fra Sverige. Nettoudgiften i 2005 er således blevet ca. 102 mio. kr.,
hvilket er 32 mio. kr. mindre end forventet. I lyset heraf skønnes det nu, at der i 2006 skal
overføres 170 mio. kr. til Sverige, mens afregningsbeløbet fra Sverige skønnes til 60 mio. kr.

Mio. kr. 2004
Regnskab

2005
Skøn

dec. 05

2006
Skøn

dec. 05

A conto afregning, alm. indkomstskat................ 220.287 227.288 230.904
Afregning vedr. indkomståret 3 år bagud........... 1.546 -851 -2.509
Øvrige afregning.................................................. 181 673 616

Afregning i alt ..................................................... 222.014 227.110 229.014

Mio. kr. 2004
Regnskab

2005
Skøn

dec. 05

2006
Skøn

dec. 05

A conto afregning, ejendomsværdiskat............... 10.688 10.821 10.972
Afregning vedr. indkomståret 3 år bagud........... 438 55 -132
Øvrige afregning.................................................. -72 -46 -30

Afregning i alt ..................................................... 11.053 10.830 10.810
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38.13. Selskabsskatter m.v.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  4.600,0  -  -  -

10. Indkomstskat af selskaber m.v.
 Indtægt ............................................................................... 4.600,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  4.600,0  -  -  -

10. Indkomstskat af selskaber m.v.
Ved ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 4,6 mia. kr.
Forhøjelsen skal ses på baggrund af, at forventningerne til selskabernes indtjening er opju-

steret for såvel 2005 som 2006.
For 2005 vurderes ligeledes, at indtægterne vil ligge ca. 4,1 mia. kr. højere end vurderet i

august. Heraf skal ca. 0,7 mia. kr. dog henføres til effekten af nye regnskabsregler for skades-
forsikringsselskaber, hvis virkning ikke var indbudgetteret i det 2005-skøn, der er vist i an-
mærkninger på finanslovforslaget for 2006.

I oversigten nedenfor er elementerne i selskabsskatteprovenuet vist for finansårene 2004-2006.
Oversigten erstatter dermed den tilsvarende oversigt på finanslovforslagets side 295.

Indkomstskat af selskaber fordelt på elementer og finansår 2004-2006

Anm. 2004-beløbet er inkl. provenuet af fondsskatten, jf. konto 38.13.03.10. Skat af fonde, visse foreninger og institutter
m.v. For B-året er skønnene baseret på den seneste konjunkturvurdering, Økonomisk Redegørelse, december 2005 og
kan derfor afvige fra skønnene i budgetspecifikationen, der er baseret på Økonomisk redegørelse, december 2004.

Mia. kr. 2004
Regnskab

2005
Skøn

dec. 2005

2006
Skøn

dec. 2005

Acontoskat for aktuelt indkomstår ................... 39,5 42,5 40,4
Acontoskat for forrige indkomstår overført fra
personskattekonto ................................................ 0 0,8 0,8
Afregning af forskel mellem endelig indkomst-
skat og acontoskat for foregående indkomstår .. -7,4 -3,3 -3,1
Regulering af skatteansættelser for tidligere år
o.a. ........................................................................ 1,2 1,8 0,7

Selskabsskat i alt .............................................. 33,3 41,8 38,8



106 § 38.13.11.

38.13.11. Kulbrinteskat

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  570,0  -  -  -

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven
 Indtægt ............................................................................... 570,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  570,0  -  -  -

10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven
Provenuet foreslås forhøjet med ca. 0,6 mia. kr. bl.a. som følge af opjusteret skøn for dollar-

kursen samt olie- og gasproduktionen, som mere end opvejer nedjusteringen af skønnet for olie-
prisen med 1,5 USD pr. tønde fra 58,5 til 57,0 USD pr. tønde.

De ændrede skøn for olieprisen m.v. skønnes at forhøje selskabsskatten vedrørende kulbrint-
evirksomhed med ca. 0,3 mia. kr. Hertil kommer en forhøjelse af kulbrinteskatten med ca. 0,3
mia. kr., som især skyldes forventningen om en ekstra høj 2. rate betaling vedrørende kulbrinte-
skatten for indkomståret 2005.

I det omfang olieselskaberne handler olien på terminskontrakter, kan den opnåede oliepris
afvige fra den forventede gennemsnitlige spot pris på 54,0 og 57,0 USD pr. tønde for indkom-
stårene 2005 og 2006.

I nedenstående oversigt er vist en ajourført opdeling af skatter og afgifter fra olie- og gas-
indvinding svarende til tabellen side 298 i finanslovforslaget.

Skatter og afgifter fra olie- og gasindvinding fordelt på elementer og finansår 2004-2006

Anm.: Afrunding kan betyde, at bidragene ikke summer til de samlede skatter og afgifter mv. Skønnene for 2005 og 2006
er opdaterede skøn med udgangspunkt i forventningen til olieprisen og dollarkursen i Økonomisk Redegørelse, december
2005 .

Mia. kr. 2004
Regnskab

2005
skøn

2006
skøn

Selskabsskat ............................................................... 7,2 10,2 10,8
Kulbrinteskat .............................................................. 1,2 5,0 7,7
Tilknyttet virksomhed ............................................... 0,1 0,1 0,1

§ 38.13.11.10 i alt ..................................................... 8,6 15,3 18,6

§ 28.73.02.10 mv. i alt .............................................. 8,5 9,6 10,8

Samlede skatter og afgifter mv. ................................ 17,1 24,9 29,4

Budgetteringsforudsætninger
Oliepris (dollar pr. tønde)........................................... 38,2 54,0 57,0
Dollarkurs (kroner pr. dollar) ..................................... 6,0 6,0 6,3
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38.14. Pensionsafkastskat

38.14.01. Pensionsafkastskat

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  1.300,0  -  -  -

10. Pensionsafkastskat, LB 666 2002
 Indtægt ............................................................................... 1.300,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  1.300,0  -  -  -

10. Pensionsafkastskat, LB 666 2002
Ved ændringsforslaget er kontoen forhøjet med 1,3 mia. kr., hvilket bl.a. afspejler en ændret

vurdering af størrelsen og aktivsammensætningen af pensionsformuen ved indgangen til 2006 og
en mindre ændring i den forudsatte udvikling i renten igennem 2006.

38.16. Tinglysningsafgift m.v.

38.16.01. Tinglysningsafgift m.v.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  600,0  -  -  -

10. Tinglysningsafgift m.v.
 Indtægt ............................................................................... 600,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  600,0  -  -  -

10. Tinglysningsafgift m.v.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet for 2006 forhøjet med 600 mio. kr. på baggrund

af nye regnskabsoplysninger for 2005 og i forventning om fortsat høj aktivitet.
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38.19. Øvrige skatter

38.19.71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  5,0  -  -  -

10. Bøder, Skatteministeriet
 Indtægt ............................................................................... 5,0 - - -

62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. .................................  5,0  -  -  -

10. Bøder, Skatteministeriet
På baggrund af de seneste regnskabstal for 2005 er skønnet opjusteret med 5 mio. kr.

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -806,0  -  -  -

10. Merværdiafgift
 Indtægt ............................................................................... -600,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -600,0  -  -  -

11. Afskrivning, moms
 Indtægt ............................................................................... -206,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -206,0  -  -  -

10. Merværdiafgift
Ved budgetteringen i forbindelse med FFL06 blev det lagt til grund, at der sker en lempelse

af reglerne vedr. momsfritagelse for udenrigsbefordring med fly, således at reglerne bringes i
overensstemmelse med EU-retten. Med ændringsforslaget indbudgetteres dette forhold ikke på
finansloven for 2006, hvorved indtægterne opjusteres med 100 mio. kr. Regeringen vil vente med
at fremsætte lovforslag vedr. momsfritagelse for udenrigsbefordring med fly, indtil der er faldet
endelig dom i den verserende danske retssag. Årsagen er, at de danske domstoles afgørelse kan
få afgørende betydning for den gældende retstilstand og dermed for de provenumæssige konse-
kvenser. Landsretten har netop afsagt dom, men Skatteministeriet har anket sagen til Højesteret.

I medfør af aftale om finansloven for 2006 forlænges momskredittiderne i første halvdel af
august med 7 dage, således at fristen for store virksomheders momsafregning for juni udskydes
til 17. august, og at fristen for mellemstore virksomheders momsafregning for 2. kvartal udskydes
til 17. august. Forslaget skønnes at medføre et årligt provenutab på ca. 42 mio. kr., heraf 36 mio.
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kr. i form af renter, jf. konto 37.21.01.10, og 6 mio. kr. i form af øget tab på debitorer, jf. konto
38.21.01.11 nedenfor.

Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 600 mio. kr. Det optjente mom-
sprovenu i 2004 er uændret 143,5 mia. kr. Ifølge budgetteringsforudsætningerne vokser det med
5,47 pct. i 2005 til 151,3 mia. kr. og fra 2005 til 2006 med 3,96 pct. til 157,3 mia. kr. Brutto-
indtægtsskønnet på 157.000 mio. kr. fremkommer efter den seneste konjunkturvurdering således:

11. Afskrivning, moms
I medfør af aftale om finansloven for 2006 forlænges kredittiden for store virksomheders an-

givelse af moms for juni og for mellemstore virksomheders angivelse af moms for 2. kvartal med
7 dage fra den 10. august til den 17. august. Forslaget skønnes at medføre et årligt provenutab
på ca. 6 mio. kr. på denne konto, jf. bemærkningerne til 38.21.01.10 ovenfor.

På baggrund af de seneste regnskabstal nedjusteres skønnet med 200 mio. kr.
I alt nedjusteres skønnet med 206 mio. kr.

38.22. Energiafgifter m.v.

38.22.01. Afgifter på el, gas og kul

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -275,0  -  -  -

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
 Indtægt ............................................................................... -125,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -125,0  -  -  -

20. Afgift af elektricitet
 Indtægt ............................................................................... - - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -  -  -  -

Optjent momsgrundlag: Mia. kr.

Fra privat forbrug    357,3
Fra investeringer    109,0
Fra råstofanvendelse i erhverv    155,6
Fra offentlig sektor    7,5

I alt     629,4

Skøn over momsindtægter:

Optjent momsprovenu Mio. kr.

25 pct. af 629,4     157.340
Vækst i momsgrundlaget, december   -500
Lovgivning     -20
Andet     180

I alt     157.000
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40. Naturgasafgift
 Indtægt ............................................................................... -150,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -150,0  -  -  -

10. Afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften for kraftvarmeværkers pro-

duktion af varme uden samtidig el-produktion til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på el,
kul, olie, eller gas. Afgiftsnedsættelsen medfører en provenugevinst vedr. afgift af stenkul, brun-
kul og koks m.v. på 10 mio. kr. i 2006.

Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften på overskuds-
varme, som afsættes eksternt, fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget. Afgiftsnedsættelsen med-
fører et provenutab vedr. afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. på 10 mio. kr. i 2006 og i de
efterfølgende år.

Herudover er indtægtsskønnet reduceret med 125 mio. kr. i 2006 på baggrund af de seneste
regnskabstal og budgetteringsforudsætninger.

I alt nedjusteres skønnet for 2006 med 125 mio. kr.

20. Afgift af elektricitet
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften for kraftvarmeværkers pro-

duktion af varme uden samtidig el-produktion til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på el,
kul, olie eller gas. I den forbindelse hæves afgiften af elektricitet med 0,1 øre pr. kWh. Samtidig
nedsættes CO2-afgiften af el med 0,4 øre pr. kWh. Nettoeffekten bliver en afgiftslempelse på 0,3
øre pr. kWh for husholdningerne, ikke momsregistrerede erhverv samt rumvarme og på 0,4 øre
pr. kWh for momsregistrerede virksomheder med let proces. Afgiftsændringen medfører en pro-
venugevinst vedr. afgift af elektricitet på 5 mio. kr. i 2006.

Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften på overskuds-
varme, som afsættes eksternt, fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget. Afgiftsnedsættelsen for-
ventes ikke at medføre et provenutab på denne konto.

Herudover er indtægtsskønnet reduceret med 5 mio. kr. i 2006 på baggrund af de seneste
regnskabstal og budgetteringsforudsætninger.

I alt er skønnet for 2006 uændret.

40. Naturgasafgift
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften for kraftvarmeværkers pro-

duktion af varme uden samtidig el-produktion til 45 kr/GJ, uanset om varmen produceres på el,
kul, olie eller gas. Afgiftsnedsættelsen medfører en provenugevinst vedr. afgift af naturgas på 5
mio. kr. i 2006.

Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften på overskuds-
varme, som afsættes eksternt, fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget. Afgiftsnedsættelsen med-
fører et provenutab vedr. afgift af naturgas m.v. på ca. 5 mio. kr. i 2006 og i de efterfølgende
år.

Herudover er indtægtsskønnet reduceret med 150 mio. kr. i 2006 på baggrund af de seneste
regnskabstal og budgetteringsforudsætninger.

I alt nedjusteres skønnet for 2006 med 150 mio. kr.
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38.22.03. Afgifter på olieprodukter

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -100,0  -  -  -

10. Afgift af visse olieprodukter
 Indtægt ............................................................................... -100,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -100,0  -  -  -

10. Afgift af visse olieprodukter
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften for kraftvarmeværkers pro-

duktion af varme uden samtidig el-produktion til 45 kr./GJ, uanset om varmen produceres på el,
kul, olie eller gas. Afgiftsnedsættelsen forventes ikke at medføre et provenutab vedr. afgifter på
olieprodukter.

Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes energiafgiften på overskuds-
varme, som afsættes eksternt, fra 47,5 pct. til 32,5 pct. af vederlaget.

Herudover er indtægtsskønnet reduceret med 100 mio. kr. i 2006 på baggrund af de seneste
regnskabstal og budgetteringsforudsætninger.

I alt nedjusteres skønnet for 2006 med 100 mio. kr.

38.22.05. Benzinafgifter

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  50,0  -  -  -

10. Afgift af benzin
 Indtægt ............................................................................... 50,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  50,0  -  -  -

10. Afgift af benzin
Indtægtsskønnet er forøget med 50 mio. kr. i 2006 på baggrund af de seneste regnskabstal

og budgetteringsforudsætninger.
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38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer

38.23.01. Vægtafgift

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  175,0  -  -  -

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
 Indtægt ............................................................................... 175,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  175,0  -  -  -

10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet opdateret med 175 mio. kr. på baggrund af de se-

neste regnskabstal og budgetteringsforudsætninger.

38.23.03. Registreringsafgift

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  1.300,0  -  -  -

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
 Indtægt ............................................................................... 1.300,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  1.300,0  -  -  -

10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
EF-domstolen afsagde den 15. september 2005 dom i den danske firmabilsag. Dommen fast-

slår, at udenlandske firmabiler, der ikke anvendes "væsentligt varigt" i Danmark, efter tilladelse
kan køre afgiftsfrit i Danmark. De udenlandske firmabiler, der anvendes "væsentligt varigt" i
Danmark, får fremover muligheden for at betale registreringsafgift pr. kvartal i stedet for på re-
gistreringstidspunktet. Det skønnes med betydelig usikkerhed at medføre et provenutab på 150
mio. kr. i 2006.

I medfør af aftale om finansloven for 2006 gives der afgiftsfritagelse for partikelfiltre på 4.000
kr. i perioden 2006-2009. Det svarer til en afgiftslempelse for personbiler på 7.200 kr. og en af-
giftslempelse for varebiler på 1.200 kr. Afgiftsfritagelsen gælder nye biler, der sælges fra 2006.
Rabatten i registreringsafgiften på bagrudeviskere/vaskere afskaffes fra 2007. Ordningen skønnes
samlet set at medføre et provenutab på 25 mio. kr. i 2006, et merprovenu på 10 mio. kr. i 2007
samt et tab på 25 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i 2009.

På baggrund af de seneste regnskabstal og budgetteringsforudsætninger ventes salget af per-
sonbiler i 2006 at blive 145.000, hvorved skønnet opjusteres med 1.475 mio. kr.

I alt opjusteres skønnet for registreringsafgiften i ændringsforslaget med 1.300 mio. kr.
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38.24. Miljøafgifter

38.24.01. Miljøafgifter

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -80,0  -  -  -

10. Kuldioxidafgift af visse energi produkter
 Indtægt ............................................................................... -125,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -125,0  -  -  -

15. Afgift af svovl
 Indtægt ............................................................................... -35,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -35,0  -  -  -

30. Emballageafgift
 Indtægt ............................................................................... 15,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  15,0  -  -  -

50. Afgift af affald
 Indtægt ............................................................................... 75,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  75,0  -  -  -

60. Afgift af råstofmaterialer
 Indtægt ............................................................................... 15,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  15,0  -  -  -

70. Afgift af ledningsført vand
 Indtægt ............................................................................... -25,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -25,0  -  -  -

10. Kuldioxidafgift af visse energi produkter
I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes kuldioxidafgiften for kraftvarmeværkers

produktion af varme uden samtidig el-produktion til 5 kr./GJ, uanset om varmen produceres på
el, kul, olie, eller gas. Samtidig nedsættes kuldioxidafgiften af el med 0,4 øre pr. kWh for hus-
holdningerne, ikke momsregistrerede erhverv, momsregistrerede virksomheder med let proces og
for rumvarme.

Afgiftsnedsættelserne skønnes at medføre et samlet provenutab vedrørende kuldioxidafgiften
på 45 mio. kr. i 2006 under forudsætning af, at ændringen får virkning fra 1. juli 2006.

Herudover nedjusteres skønnet for 2006 på baggrund af de seneste budgetteringsforudsæt-
ninger og regnskabstal med 80 mio. kr.

I alt nedjusteres skønnet for 2006 med 125 mio. kr.

15. Afgift af svovl
Med det formål at bringe svovlafgiftens bestemmelser i overensstemmelse med Energibe-

skatningsdirektivet (direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestem-
melserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet) fritages energiprodukter, der benyttes
til produktion af tilsvarende energiprodukter for svovlafgift. Loven har virkning fra 1. juni 2005.
Fritagelsen forventes at medføre et provenutab på 5 mio. kr. årligt.

I medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes de samlede energi- og kuldioxidafgifter
for kraftvarmeværkers produktion af varme uden samtidig el-produktion til 50 kr./GJ, uanset om
varmen produceres på el, kul, olie eller gas.

Ligeledes i medfør af aftale om finansloven for 2006 sænkes de samlede energi- og kuldiox-
idafgifter på overskudsvarme, som afsættes eksternt, fra 55 pct. til 40 pct. af vederlaget.
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Afgiftsnedsættelserne forventes at medføre et mindre forbrug af især kul og gas. Der forventes
dog ingen provenueffekter for svovlafgiften for finansåret 2006 under forudsætning af, at æn-
dringen får virkning fra 1. juli 2006.

Samlet set medfører ændret lovgivning en reduktion på denne konto med 5 mio. kr. i 2006.
På baggrund af de seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabstal nedjusteres skønnet

for 2006 med yderligere 30 mio. kr.
I alt nedjusteres skønnet for 2006 med 35 mio. kr.

30. Emballageafgift
På baggrund af de seneste regnskabstal opjusteres skønnet for 2006 med 15 mio. kr.

50. Afgift af affald
På baggrund af de seneste regnskabstal opjusteres skønnet for 2006 med 75 mio. kr.

60. Afgift af råstofmaterialer
Regeringen har fremsat lovforslag nr. L 34 af 12. oktober 2005. Forslaget indeholder en række

mindre ændringer, som kan begrundes i EU-retlige forhold samt uhensigtsmæssigheder i loven.
Det forventes, at lovændringen vil få virkning fra 1. januar 2006. Det skønnes under betydelig

usikkerhed, at L 34 indebærer et provenutab på ca. 3 mio. kr. årligt i finansåret 2006 og i de ef-
terfølgende år.

På baggrund af de seneste regnskabstal opjusteres skønnet for 2006 med 18 mio. kr.
Samlet set opjusteres skønnet på denne konto med 15 mio. kr.

70. Afgift af ledningsført vand
På baggrund af de seneste regnskabstal nedjusteres skønnet for 2006 med 25 mio. kr.

38.27. Afgifter på spil m.v.

38.27.01. Afgifter på spil

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -25,0  -  -  -

20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.
 Indtægt ............................................................................... 5,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  5,0  -  -  -

30. Afgift af tipning, LB 287 2002
 Indtægt ............................................................................... -25,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -25,0  -  -  -

40. Kasinoafgift
 Indtægt ............................................................................... -10,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -10,0  -  -  -

50. Afgift af spilleautomater
 Indtægt ............................................................................... 5,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  5,0  -  -  -
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20. Afgift af gevinster ved lotterispil m.v.
Med ændringsforslaget er provenuskønnet for afgift af gevinster ved lotteri m.v. i 2006

opjusteret med 5 mio. kr. på baggrund af nye regnskabsoplysninger for 2005.

30. Afgift af tipning, LB 287 2002
Med ændringsforslaget er provenuskønnet for afgift af tipning i 2006 nedjusteret med 25 mio.

kr. på baggrund af nye regnskabsoplysninger for 2005.

40. Kasinoafgift
Med ændringsforslaget er provenuskønnet fra kasinoafgiften i 2006 nedjusteret med 10 mio.

kr. på baggrund af nye regnskabsoplysninger for 2005.

50. Afgift af spilleautomater
Med ændringsforslaget er provenuskønnet for afgift af spilleautomater i 2006 opjusteret med

5 mio. kr. på baggrund af nye regnskabsoplysninger for 2005.

38.28. Øvrige punktafgifter

38.28.01. Afgift på øl, vin og spiritus

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -186,0  -  -  -

10. Afgift af spiritus
 Indtægt ............................................................................... -25,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -25,0  -  -  -

11. Afskrivning, afgift på spiritus
 Indtægt ............................................................................... -4,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -4,0  -  -  -

20. Afgift af vin
 Indtægt ............................................................................... -25,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -25,0  -  -  -

21. Afskrivning, afgift af vin
 Indtægt ............................................................................... -1,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -1,0  -  -  -

30. Afgift af øl
 Indtægt ............................................................................... -100,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -100,0  -  -  -

31. Afskrivning, øl
 Indtægt ............................................................................... -1,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -1,0  -  -  -

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
 Indtægt ............................................................................... -30,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -30,0  -  -  -
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10. Afgift af spiritus
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 25 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005 samt ændrede budgetteringsforudsætninger for 2006.

11. Afskrivning, afgift på spiritus
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 4 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.

20. Afgift af vin
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 25 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.

21. Afskrivning, afgift af vin
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 1 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.

30. Afgift af øl
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 100 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.

31. Afskrivning, øl
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 1 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.

40. Tillægsafgift af alkoholsodavand
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 30 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.

38.28.03. Tobaksafgift

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -100,0  -  -  -

10. Tobaksafgift
 Indtægt ............................................................................... -100,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -100,0  -  -  -

10. Tobaksafgift
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 100 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.
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38.28.05. Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -50,0  -  -  -

10. Afgift af chokolade m.v.
 Indtægt ............................................................................... -25,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -25,0  -  -  -

40. Afgift af mineralvand m.v.
 Indtægt ............................................................................... -25,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -25,0  -  -  -

10. Afgift af chokolade m.v.
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 25 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.

40. Afgift af mineralvand m.v.
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 25 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005 samt ændrede budgetteringsforudsætninger for 2006.

38.28.14. Passagerafgift

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -1,4  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  -218,5  -  -  -

10. Afgift af visse flyrejser
 Indtægt ............................................................................... -219,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -219,0  -  -  -

11. Afskrivninger, visse flyrejser
 Indtægt ............................................................................... 0,5 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  0,5  -  -  -

40. Kompensation til Grønland for passagerafgift
 Udgift .................................................................................. -1,4 - - -

51. Tilskud til udland m.v. .................................................  -1,4  -  -  -

10. Afgift af visse flyrejser
I medfør af aftale om finansloven for 2006 afskaffes passagerafgiften gradvist, således at

passagerafgiften halveres til 37,50 kr. pr. passager i 2006 og helt bortfalder fra og med 2007.
Det medfører et provenutab på 275 mio. kr. på denne konto i 2006 og yderligere 275 mio. kr. i
2007.

Herudover er indtægtsskønnet forøget med 56 mio. kr. i 2006 på baggrund af de seneste
regnskabstal, budgetteringsforudsætninger og periodisering af provenutabet som følge af finans-
lovsaftalen.

I alt nedjusteres skønnet for 2006 med 219 mio. kr.
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11. Afskrivninger, visse flyrejser
I medfør af aftale om finansloven for 2006 afskaffes passagerafgiften gradvist, således at

passagerafgiften halveres til 37,50 kr. pr. passager i 2006 og helt bortfalder fra og med 2007.
Det medfører et merprovenu på 0,5 mio. kr. på denne konto i 2006 og yderligere 0,5 mio. kr. i
2007.

40. Kompensation til Grønland for passagerafgift
I medfør af aftale om finansloven for 2006 afskaffes passagerafgiften gradvist, således at

passagerafgiften halveres til 37,50 kr. pr. passager i 2006 og helt bortfalder fra og med 2007.
Det medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. på denne konto i 2006 og yderligere 1,4 mio. kr. i
2007.

38.28.71. Afskrivninger m.v.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -35,0  -  -  -

10. Diverse afgifter
 Indtægt ............................................................................... 5,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  5,0  -  -  -

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter
 Indtægt ............................................................................... -40,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  -40,0  -  -  -

10. Diverse afgifter
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet forhøjet med 5 mio. kr. i finansåret 2006 på bag-

grund af de seneste regnskabstal for 2005.

11. Afskrivninger, blandede told og afgifter
Med ændringsforslaget er indtægtsskønnet reduceret med 40 mio. kr. i finansåret 2006 på

baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.
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Arbejdsmarkedsbidrag

38.41. Arbejdsmarkedsbidrag

38.41.02. Lønsumsafgift

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  75,0  -  -  -

10. Lønsumsafgift
 Indtægt ............................................................................... 75,0 - - -

61. Skatter og afgifter .........................................................  75,0  -  -  -

10. Lønsumsafgift
Med ændringsforslaget er provenuskønnet opdateret med 75 mio. kr. på baggrund af de se-

neste budgetteringsforudsætninger.

EF-ordninger

38.51. EF-ordninger

38.51.05. Afregning vedr. told- og landbrugsafgifter

10. Afregning til De europæiske Fællesskaber af andel af told- og landbrugsafgifter m.v.
EF-domstolen har den 15. november 2005 afsagt en dom i sag C-392/02, hvorefter med-

lemsstaterne er finansielt ansvarlige for toldbeløb, som ikke kan opkræves hos de afgiftspligtige
som følge af fejl, der er begået af toldmyndighederne. Sådanne toldbeløb skal herefter overføres
til Kommissionen, selvom de ikke kan bogføres som indtægter på konto 38.51.01.
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Renteindtægter m.v.

38.61. Renteindtægter m.v.

38.61.01. Renteindtægter m.v.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  50,0  -  -  -

10. Renteindtægt vedr. restancer
 Indtægt ............................................................................... 50,0 - - -

67. Renteindtægter og udbytter ..........................................  50,0  -  -  -

10. Renteindtægt vedr. restancer
Indtægtsskønnet er forhøjet med 50 mio. kr. på baggrund af de seneste regnskabstal.

Overførsel til andre paragraffer

38.81. Overførsel til andre paragraffer

38.81.03. Overførsel til Arbejdsmarkedsfonden

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  9,0  -  -  -

40. Tilbageførsel af grønne afgifter via arbejdsmarkeds-
bidraget, overført til § 34

 Indtægt ............................................................................... 9,0 - - -
76. Interne statslige overførselsindtægter ..........................  9,0  -  -  -

40. Tilbageførsel af grønne afgifter via arbejdsmarkedsbidraget, overført til § 34
Med ændringsforslaget nedjusteres overførslen efter det seneste skøn for udviklingen i

grundlaget for lønmodtagerbidraget.

Ad 76. Interne statslige overførselsindtægter. Overførslen vedrører konto 34.11.01.70.
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38.81.05. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse
sundhedsfremmende aktiviteter

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  30,0  -  -  -

10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til
finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter

 Indtægt ............................................................................... 30,0 - - -
61. Skatter og afgifter .........................................................  30,0  -  -  -

10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfrem-
mende aktiviteter

Med ændringsforslaget er skønnet over overførslen reduceret med 30 mio. kr. i finansåret 2006
på baggrund af de seneste regnskabstal for 2005.
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§ 40. Genudlån m.v.

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgiftsbudget .........................................................................  1.627,9  1.891,9  264,0

Genudlån af statslån ................................................................................  1.603,9  -81,0
40.21. Genudlån af statslån .......................................................................  1.603,9  -81,0

Inkonverterbare realkreditlån ................................................................  288,0  345,0
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ..........................................................  288,0  345,0

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  1.891,9  264,0
Aktivitet i alt ..............................................................................................  1.891,9  264,0

Finansielle poster .......................................................................................  1.891,9  264,0

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån
07. Genudlån til Færøernes Landsstyre, Økono-

mistyrelsen ........................................................................ F - 84,4
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -84,4
Færøernes Landsstyre forventes ultimo november 2005
at indfrie restgælden på det 20-årige annuitetslån, som
den danske stat har ydet til Færøernes Landsstyre i 1998

52. Genudlån til A/S Storebælt .............................................. F  -  -
Af finansministeren ........................................................ ÆF  2.000,0  -
Ændret skøn for genudlån til A/S Storebæltsforbindelsen

53. Genudlån til Øresundsforbindelsen A/S .......................... F  800,0  500,0
Af finansministeren ........................................................ ÆF  -500,0  -
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Ændret skøn for genudlån til Øresundsforbindelsen A/S

61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibs-
kreditfond ......................................................................... F 3.247,0 272,4
Af finansministeren ........................................................ ÆF  103,9  3,4
Ændret skøn for genudlån til Danmarks Skibskreditfond

 Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån
01. Administration af inkonverterbare realkredit-
 lån mv., Økonomistyrelsen .............................................. F  45,0  40,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  288,0  345,0
Ændret skøn i forbindelse med forlængelse af "indlås-
ningsordningen"
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Anmærkninger til ændringsforslag

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.07. Genudlån til Færøernes Landsstyre, Økonomistyrelsen
Ved aftale af 10. juni 1998 mellem regeringen og Færøernes Landsstyre - jf. Akt 271 16/6
1998 - besluttedes det, at regeringen yder landsstyret et 20-årigt 5 pct. annuitetslån på i alt
4.023.552.511,15 kr. Som led i aftalen af 10. juni 1998 erstatter nævnte lån tidligere indgåede
låneaftaler mellem regeringen og landsstyret om refinansiering af landskassens gæld. Fær-
øernes Landsstyre foretog i 2003 et ekstraordinært afdrag på 1.700,0 mio.kr., jf. Akt 42 12/11
2003.

Færøernes Landsstyre har i et brev af 31. oktober 2005 til finansministeren udtrykt ønske om
en førtidig indfrielse af restgælden på 1.494 mio. kr. af det 20-årige annuitetslån, som den
danske stat har ydet til Færøernes Landsstyre i 1998, jf. Akt 271 16/6 1998. Den førtidige
indfrielse af restgælden forventes at ske ultimo november 2005. Renter, der er påløbet siden
sidste termin den 10. juni 2005, vil blive betalt samtidig med den førtidige indfrielse af
restgælden på annuitetslånet, som herefter vil være fuldt indfriet.
I henhold til aftalen af 10. juni 1998 er der mulighed for en hel eller delvis førtidig indfrielse
af det 20-årige annuitetslån. Da andet ikke er fastsat i aftalen, sker den førtidige indfrielse
til nominel værdi, svarende til betingelserne ved den delvise førtidige indfrielse i 2003, jf.
Akt 42 4/11 2003. En nominel afvikling af restgælden på 1.494 mio. kr. skønnes med nu-
værende renteforhold at indebære en direkte statslig meromkostning på ca. 180 mio. kr., der
kan henføres til, at statens direkte finansieringsomkostninger ved gældende renteforhold er
lavere end renten på 5 pct. på det 20-årige annuitetslån til det færøske landsstyre. Den førti-
dige indfrielse indebærer omvendt lavere (implicitte) omkostninger som følge af lavere kre-
ditrisiko grundet indfrielsen af restgælden.

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -84,4  -  -  -

10. Genudlån til Færøernes Landsstyre, Økonomistyrel-
 sen
 Indtægt ............................................................................... -84,4 - - -

85. Nedbringelse af udlån m.v. ...........................................  -84,4  -  -  -
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10. Genudlån til Færøernes Landsstyre, Økonomistyrelsen
Ændret skøn som følge af indfrielse af restgælden på det 20-årige annuitetslån, som den
danske stat har ydet til Færøernes Landsstyre i 1998.

40.21.52. Genudlån til A/S Storebælt

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  2.000,0  -  -  -

10. Genudlån til A/S Storebælt
 Udgift .................................................................................. 2.000,0 - - -

81. Udlån m.v. ....................................................................  2.000,0  -  -  -

10. Genudlån til A/S Storebælt
Ændret skøn for genudlån til A/S Storebæltsforbindelsen.

40.21.53. Genudlån til Øresundsforbindelsen A/S

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -500,0  -  -  -

10. Genudlån til Øresundsforbindelsen A/S
 Udgift .................................................................................. -500,0 - - -

81. Udlån m.v. ....................................................................  -500,0  -  -  -

10. Genudlån til Øresundsforbindelsen A/S
Ændret skøn for genudlån til A/S Øresundsforbindelsen.

40.21.61. Udenlandske genudlån til Danmarks Skibskreditfond

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  103,9  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  3,4  -  -  -

10. Genudlån Skibskreditfonden
 Udgift .................................................................................. 103,9 - - -

81. Udlån m.v. ....................................................................  103,9  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 3,4 - - -

85. Nedbringelse af udlån m.v. ...........................................  3,4  -  -  -

10. Genudlån Skibskreditfonden
Ændret skøn for genudlån til Danmarks Skibskreditfond.
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Inkonverterbare realkreditlån

40.31. Inkonverterbare realkreditlån

40.31.01. Administration af inkonverterbare realkreditlån mv., Økonomistyrelsen

Der henvises til tekstanmærkning nr. 100 ad 37.23.02.

I § 2, stk. 2, i lov nr. 354 af 6. juni 1995 om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkon-
verterbare realkreditlån mv. ændres "2005" til "2006".

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  288,0  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  345,0  -  -  -

10. Opkøb af obligationer
 Udgift .................................................................................. 200,0 - - -

82. Erhvervelse af værdipapirer .........................................  200,0  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 95,0 - - -

86. Afhændelse og indfrielse af værdipapirer ....................  95,0  -  -  -

20. Overtagen gæld
 Udgift .................................................................................. 88,0 - - -

84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................  88,0  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 250,0 - - -

88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................  250,0  -  -  -

10. Opkøb af obligationer
Det forudsættes, at der i 2006 opkøbes obligationer svarende til ca. 200 mio. kr., når det er
fordelagtigt og tidligere opkøbte statsobligationer samtidig omlægges til de respektive in-
konverterbare realkreditobligationer. Sidstnævnte foretrækkes med henblik på førtidige ind-
frielser af den overtagne gæld, hvis det vurderes til at være rationel finansforvaltning. Det
er aftalt med institutterne, at administrationsbidraget ved førtidige indfrielser nedsættes for-
holdsmæssigt svarende til den andel, som den indfriede gæld udgør af den samlede gæld i
fondskoden. Der tilstræbes i øvrigt en parallelitet i varigheden mellem passiv- og aktivsiden
for at opnå en meget lille renterisiko.

20. Overtagen gæld
I 2006 forudsættes overtaget inkonverterbare lån svarende til et provenu på ca. 250 mio. kr.
Overtagelserne forudsættes fordelt jævnt over året. Ekstraordinære indfrielser og ordinære
afdrag på overtagen gæld påregnes at beløbe sig til samlet ca. 133 mio. kr.
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§ 41. Beholdningsbevægelser m.v.

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Indtægtsbudget .......................................................................  -1.879,0  21,6  -1.857,4

Nedskrivning af emissionskurstab .........................................................  -  -233,8
41.11. Nedskrivning af emissionskurstab ..................................................  -  53,3
41.12. Periodiserede renter ........................................................................  -  -287,1

Beholdningsbevægelser ............................................................................  -  -1.640,6
41.21. Statens beholdningsbevægelser ......................................................  -  -1.640,6

Valutakursreguleringer ...........................................................................  21,6  17,0
41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld ..................  21,6  17,0

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  21,6  -1.857,4
Aktivitet i alt ..............................................................................................  21,6  -1.857,4

Finansielle poster .......................................................................................  21,6  70,3
Beholdningsbevægelser ..............................................................................  -  -1.927,7

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab
01. Fordelte emissionskurstab ................................................ F  -  811,6

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  53,3
Ændret skøn for renter m.v.

41.12. Periodiserede renter
01. Periodiserede renter .......................................................... F  -  -1.589,4

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -287,1
Ændret skøn for renter m.v.
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 Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser
01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ................... F  599,8  361,6

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  -1.640,6
Ændret budgettering som følge af ændringsforslag til §
24.42.15. Ændret skøn som følge af ændring i hensæt-
telser

 Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld
01. Realiserede valutakursreguleringer på den
 udenlandske statsgæld ...................................................... F  1.820,7  1.849,7

Af finansministeren ........................................................ ÆF  13,6  17,0
Ændret skøn for renter og valutakurser m.v.

Af finansministeren
Ny konto

02. Valutakursreguleringer på udenlandske genud-
lån ..................................................................................... F 8,0 -
Ny konto. Oprettet som følge af valutakursreguleringer
på udenlandske genudlån
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Anmærkninger til ændringsforslag

Nedskrivning af emissionskurstab

41.11. Nedskrivning af emissionskurstab

41.11.01. Fordelte emissionskurstab

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  53,3  -  -  -

10. Indenlandsk statsgæld
 Indtægt ............................................................................... 37,0 - - -

87. Nedbringelse af andre finansielle aktiver ....................  37,0  -  -  -

20. Udenlandsk statsgæld
 Indtægt ............................................................................... -1,2 - - -

87. Nedbringelse af andre finansielle aktiver ....................  -1,2  -  -  -

30. Indenlandske genudlån
 Indtægt ............................................................................... 17,5 - - -

87. Nedbringelse af andre finansielle aktiver ....................  17,5  -  -  -

10. Indenlandsk statsgæld
Ændret skøn for renter m.v., jf. § 37.11.11.

20. Udenlandsk statsgæld
Ændret skøn for renter m.v. jf. § 37.12.11.

30. Indenlandske genudlån
Ændret skøn for renter m.v., jf. § 37.61.01.

41.12. Periodiserede renter

41.12.01. Periodiserede renter

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -287,1  -  -  -

10. Indenlandsk statsgæld
 Indtægt ............................................................................... 157,9 - - -

95. Ændring af kortfristet tilgodehavende
 (debitorer) ..................................................................... 229,4 - - -

97. Ændring af kortfristet gæld (kreditorer) ......................  -71,5  -  -  -
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20. Udenlandsk statsgæld
 Indtægt ............................................................................... -155,6 - - -

95. Ændring af kortfristet tilgodehavende
 (debitorer) ..................................................................... -37,5 - - -

97. Ændring af kortfristet gæld (kreditorer) ......................  -118,1  -  -  -

30. Indenlandske genudlån
 Indtægt ............................................................................... -17,3 - - -

95. Ændring af kortfristet tilgodehavende
 (debitorer) ..................................................................... -23,4 - - -

97. Ændring af kortfristet gæld (kreditorer) ......................  6,1  -  -  -

40. Udenlandske genudlån
 Indtægt ............................................................................... -7,1 - - -

95. Ændring af kortfristet tilgodehavende
 (debitorer) ..................................................................... -6,7 - - -

97. Ændring af kortfristet gæld (kreditorer) ......................  -0,4  -  -  -

50. Den Sociale Pensionsfond
 Indtægt ............................................................................... -265,0 - - -

95. Ændring af kortfristet tilgodehavende
 (debitorer) ..................................................................... -3,6 - - -

97. Ændring af kortfristet gæld (kreditorer) ......................  -261,4  -  -  -

10. Indenlandsk statsgæld
Ændret skøn for renter m.v.

20. Udenlandsk statsgæld
Ændret skøn for renter m.v.

30. Indenlandske genudlån
Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

40. Udenlandske genudlån
Ændret skøn for renter og omfanget af genudlån.

50. Den Sociale Pensionsfond
Ændret skøn for renter m.v.
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Beholdningsbevægelser

41.21. Statens beholdningsbevægelser

41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  -1.640,6  -  -  -

10. Aktiver (+ = formindskelse)
 Indtægt ............................................................................... -25,0 - - -

95. Ændring af kortfristet tilgodehavende
 (debitorer) ..................................................................... -25,0 - - -

15. Aktiver vedrørende interventionslagre under EUs
markedsordninger (+ = formindskelse)

 Indtægt ............................................................................... 86,0 - - -
96. Ændring af øvrige kortfristede tilgodehavender ..........  86,0  -  -  -

30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)
 Indtægt ............................................................................... -1.701,6 - - -

97. Ændring af kortfristet gæld (kreditorer) ......................  -1.701,6  -  -  -

10. Aktiver (+ = formindskelse)
Med ændringsforslaget nedjusteres væksten i momsgrundlaget fra 2005 til 2006, hvorved

momsdebitorerne forventes at falde med 25 mio. kr. til 135 mio. kr. De samlede afgiftsdebitorer
ventes ligeledes at falde med 25 mio. kr. til 145 mio. kr.

15. Aktiver vedrørende interventionslagre under EUs markedsordninger (+ = formindskel-
se)

På baggrund af de budgetterede ændringer i lagerbeholdningen i forbindelse med ændrings-
forslaget under § 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivninger m.m. ved inter-
vention, medfører dette følgende ændringer:

 Ajourført beregning:

Værdien af interventionslageret ultimo 2006 forventes herefter at være 53,9 mio. kr.

Køb (jf. § 24.42.15, uk. 10 og 33) -57,0 mio. kr.
Salg (jf. § 24.42.15, uk. 11 og 34) 157,0 mio. kr.
Nettotab ved salg (jf. § 24.42.15, uk 11 og 34) -17,7 mio. kr.
Nedskrivning ved køb (jf. § 24.42.15, uk. 10 og 33) 3,8 mio. kr.

Lagerændring i alt 86,1 mio. kr.
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30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)
I forbindelse med ændringsforslagene er de samlede hensættelser formindsket med -1.701,6

mio. kr.
Beløbene i oversigten angiver hensættelserne efter indarbejdelse af ændringsforslagene.

Hoved-
Konto

Kontotekst
(konti som ikke optræder med en be-
villing på FL2006 er markeret med x)

Nye til-
sagn i
2006

Regule-
ringer i

2006

Udbeta-
linger i

2006

Ændring
i hen-

sættelse

Staten i alt 20.742,4 2.396,4 -25.484,4 -2.345,6

Udenrigsministeriet 11.234,5 0,0 -11.268,6 -34,1
06.11.19 Bilateralt naboskabsprogram 188,8 0,0 -220,0 -31,2
06.11.27 Klimaprojekter i udviklingslande 100,0 0,0 -100,0 0,0
06.31.79 Reserver 100,0 0,0 -100,0 0,0
06.32.01 Lande i Afrika 2.087,9 0,0 -2.189,4 -101,5
06.32.02 Lande i Asien og Latinamerika 1.287,0 0,0 -1.271,1 15,9
06.32.04 Personelbistand 185,7 0,0 -185,7 0,0
06.32.05 Privat Sektor Programmet m.v. 230,0 0,0 -210,0 20,0
06.32.06 Blandede kreditter 300,0 0,0 -300,0 0,0
06.32.07 Lånebistand 166,0 0,0 -166,0 0,0
06.32.08 Øvrig bilateral bistand 523,0 0,0 -523,0 0,0
06.33.01 NGO-bistand 895,5 0,0 -921,5 -26,0
06.34.01 Særlig miljøbistand 480,5 0,0 -480,5 0,0
06.35.01 Andre aktiviteter 197,8 0,0 -219,8 -22,0
06.35.02 Int. udv. forskning 50,0 0,0 -50,0 0,0
06.36.01 UNDP 418,0 0,0 -418,0 0,0
06.36.02 UNICEF 209,3 0,0 -209,3 0,0
06.36.03 FN's befolkning og sundhed 525,0 0,0 -525,0 0,0
06.36.04 FN's landbrug og fødevarer 180,0 0,0 -180,0 0,0
06.36.05 Globale miljøaktiviteter 455,5 0,0 -245,5 210,0
06.36.06 FN's øvrige programmer 223,3 0,0 -223,3 0,0
06.37.01 Verdensbanken 573,8 0,0 -573,8 0,0
06.37.02 Regionale banker 18,0 0,0 -115,0 -97,0
06.37.03 Regionale og øvrige fonde 207,0 0,0 -207,0 0,0
06.37.04 Bistand gennem EU 450,2 0,0 -450,2 0,0
06.38.01 Mult. regional- og overgangsbistand 80,0 0,0 -80,0 0,0
06.38.02 Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed 23,5 0,0 -23,5 0,0
06.38.03 Diverse multilaterale bidrag 91,0 0,0 -91,0 0,0
06.39.01 Hum. FN-organisationer m.fl. 262,0 0,0 -262,0 0,0
06.39.02 Ekstraordinære bidrag IHB 679,0 0,0 -679,0 0,0
06.41.03 Særlige eksportfremmetilskud 46,7 0,0 -49,0 -2,3

Økonomi- og Erhvervsministeriet 482,4 0,0 -1.603,3 -1.120,9
Erhvervsfremme 478,3 0,0 -1.597,9 -1.119,6
08.31.02 Forskellige tilskud 2,7 0,0 -2,7 0,0
08.32.01 Øststøtte m.v. 1,0 0,0 -5,3 -4,3
08.32.02 Værftsstøtte 0,0 0,0 -232,0 -232,0
08.33.01 Erhvervsfremme m.v. 156,0 0,0 -176,3 -20,3
08.35.01 Regionaludvikling m.v. 191,5 0,0 -195,0 -3,5
08.35.02 Turisme 116,1 0,0 -126,1 -10,0
08.35.03 Varslingspuljen x 0,0 0,0 0,0 0,0
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08.35.05 Europæiske Socialfond - programpe-
riode 2000-2006 0,0 0,0 -849,5 -849,5

08.36.02 Afvikling af ophørte værftsstøtteord-
ninger 11,0 0,0 -11,0 0,0

Byggeri og boliger 4,1 0,0 -5,4 -1,3
08.37.01 Tilskud til Dansk Arkitektur Center -

Gl. Dok 2,1 0,0 -2,1 0,0
08.37.02 Center for tilgængelighed 0,0 0,0 -0,9 -0,9
08.37.05 Tilgængelighed for de fysiske omgi-

velser 2,0 0,0 -2,4 -0,4
08.37.06 Dansk Center for Byøkologi x 0,0 0,0 0,0 0,0
08.37.08 Økologisk byggeri x 0,0 0,0 0,0 0,0

Socialmini-
steriet 1.754,8 2.396,1 -5.156,0 -1005,1
Alment boligbyggeri 1.266,6 1.781,3 -3.192,9 -145,0
15.51.01 Ydelsesstøtte til almene boliger 2.099,6 1.152,8 -938,5 2.313,9
15.51.02 Ungdomsboligbidrag til almene boli-

ger 45,0 32,0 -30,0 47,0
15.51.03 Tilskud til indretning af servicearea-

ler i tilknytning til ældreboliger og
andelsboliger 129,0 7,0 -220,0 -84,0

15.51.07 Indtægter fra Landsbyggefonden -1.037,0 -350,7 0,0 -1.387,7
15.51.11 Støtte til nye boligtyper til særligt

udsatte grupper 20,0 0,0 -21,0 -1,0
15.51.12 Boliger til yngre fysisk handicappede x 0,0 0,0 -17,8 -17,8
15.51.13 Tilskud til opførelse af boliger til de-

mente x 0,0 0,0 -15,4 -15,4
15.51.18 Forbedring og udbygning af boliger

til personer med handicap x 0,0 14,1 -7,7 6,4
15.51.19 Fremme af ombygning af almene fa-

milieboliger 10,0 0,0 -7,5 2,5
15.51.31 Rentesikring til almene boliger 0,0 87,8 -114,8 -27,0
15.51.32 Rente- og afdragsbidrag til almene

boliger 0,0 287,3 -1.190,7 -903,4
15.51.33 Ydelsessikring til visse almene bo-

ligafdelinger 0,0 294,7 -100,1 194,6
15.51.34 Ydelsesstøtte til almene boliger x 0,0 150,3 -299,0 -148,7
15.51.35 Driftsstøtte m.v. til almene boliger

m.v. 0,0 7,8 -15,8 -8,0
15.51.41 Rentesikring til ungdomsboliger x 0,0 0,3 -1,0 -0,7
15.51.42 Rente- og afdragsbidrag til ungdoms-

boliger x 0,0 41,2 -129,4 -88,2
15.51.43 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger x 0,0 56,1 -83,7 -27,6
15.51.44 Ydelsesstøtte til kollektive bofælles-

skaber x 0,0 0,6 -0,5 0,1
15.51.45 Støtte til kollegier m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0
15.51.46 Særstøtte til visse ungdomsboliger x 0,0 0,0 0,0 0,0
Privat boligbyggeri 252,9 119,8 -742,8 -370,1
15.52.01 Støtte til andelsboliger x 0,0 54,8 -121,8 -67,0
15.52.02 Støtte til private ungdomsboliger 156,0 0,0 -293,0 -137,0
15.52.03 Støtte til privat udlejningsbyggeri 96,9 0,0 -50,0 46,9
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15.52.11 Rentesikring til andelsboliger x 0,0 4,8 -15,6 -10,8
15.52.12 Rentebidrag til andelsboliger x 0,0 60,2 -262,2 -202,0
15.52.14 Andelsboligbidrag x 0,0 0,0 -0,2 -0,2
Byfornyelse 233,3 494,4 -1.215,3 -487,6
15.53.01 Forbedringstilskud og engangstilskud 2,0 13,2 -12,1 3,1
15.53.02 Refusion af byfornyelsesudgifter 15,0 0,0 -140,0 -125,0
15.53.03 Kontant betaling af byfornyelsestab 7,5 0,0 -90,0 -82,5
15.53.04 Byfornyelse 200,3 1,0 -89,5 111,8
15.53.05 Målrettet byfornyelsesindsats i særligt

belastede byområder x 0,0 0,0 -20,0 -20,0
15.53.06 Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder 0,0 231,3 -341,0 -109,7
15.53.07 Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder 2,0 130,9 -208,5 -75,6
15.53.11 Tilskud til aftalt boligforbedring og

privat byfornyelse 0,0 47,9 -158,1 -110,2
15.53.12 Rentesikring til sanering 0,0 7,1 -6,1 1,0
15.53.15 Rente- og afdragsbidrag til forbed-

ringsarbejder 0,0 63,0 -112,9 -49,9
15.53.16 Byfornyelse i særlig kvarterløftsinds-

ats x 0,0 0,0 -30,0 -30,0
15.53.21 Oplysning og vejledning vedr. byfor-

nyelse og boliger 1,5 0,0 -2,5 -1,0
15.53.22 Forskning, udredning og forsøg vedr.

byfornyelse 5,0 0,0 -4,6 0,4
Privat boligbyggeri 2,0 0,6 -5,0 -2,4
15.56.01 Refusion vedr. kommunal anvis-

ningsret 2,0 0,0 -2,0 0,0
15.56.02 Boligsparekontrakter x 0,0 0,6 -3,0 -2,4
Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1.022,4 0,0 -890,9 131,5
16.11.05 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdi-

strikterne 23,3 0,0 -23,3 0,0
16.21.02 Sundhedsfremme og sygdomsfore-

byggelse 36,9 0,0 -15,0 21,9
16.21.30 Pulje til initiativer til forebyggelse af

uønsket graviditet m.v. 4,2 0,0 -4,2 0,0
16.21.35 Pulje til styrkelse af den sociale- og

sundhedsfaglige indsats på alkohol-
området 50,4 0,0 -50,0 0,4

16.21.36 Pulje til sundhedsfremmende projek-
ter, herunder alkoholkampagne og
styrket behandlingsindsats mod alko-
holmisbrug 50,0 0,0 -10,0 40,0

16.21.37 Pulje til initiativer til rygeafvænning 3,1 0,0 -3,0 0,1
16.21.45 Pulje til miljømedicinsk forskning 2,3 0,0 -2,3 0,0
16.21.46 Forebyggelse af astma hos børn 2,2 0,0 -2,0 0,2
16.21.47 Sundhedsplejen - og anden tidlig,

tværfaglig indsats 18,0 0,0 -18,0 0,0
16.21.49 Kommunal indsats målrettet over-

vægtige børn og unge med særlig fo-
kus på udsatte familier 15,3 0,0 -15,3 0,0

16.21.50 Tilskud til udvidet vejledning af ast-
mapatienter 3,0 0,0 -3,0 0,0
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16.21.51 Pulje til målrettet sundhedsfagligt til-
bud til de hårdest belastede stofmis-
brugere 4,6 0,0 -4,6 0,0

16.21.52 Pulje til at understøtte nærmiljøets
muligheder for at medvirke til imø-
degåelse af narkotikaproblemerne på
Vesterbro i København 3,4 0,0 -3,4 0,0

16.21.53 Sundhedsfremmende indsats målrettet
udsatte grupper 6,0 0,0 -6,0 0,0

16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i alternativ
behandling 1,0 0,0 -6,0 -5,0

16.33.04 Tilskud til styrkelse af den kliniske
kræftforskning 50,5 0,0 -40,0 10,5

16.33.05 Analyse og oplysningsvirksomhed 19,4 0,0 -19,4 0,0
16.33.06 Studier og initiativer vedrørende læ-

gemiddelrelaterede problemer 10,2 0,0 -10,0 0,2
16.33.08 Pulje til forskning i slidgigt 5,0 0,0 -5,0 0,0
16.42.46 Pulje til tilbud om gratis første-

hjælpskurser til beboere på danske
småøer 1,0 0,0 -1,0 0,0

16.51.04 Tilskud til MTV- og evalueringspro-
jekter 6,4 0,0 -6,4 0,0

16.51.12 Sektorprogrammer m.v. 0,0 0,0 -3,0 -3,0
16.51.42 Pulje til forsøg med sundhedscentre 80,0 0,0 -80,0 0,0
16.51.43 Pulje til produktivitetsfremmende

omlægninger på kræftområdet 50,0 0,0 -50,0 0,0
16.51.44 Tilskud til bedre rehabilitering 20,0 0,0 -20,0 0,0
16.51.53 Tilskud til behandling af ludomani 12,3 0,0 -13,5 -1,2
16.51.67 Tilskud til MEDCOM, Sundhedspor-

talen og Den danske kvalitetsmodel 22,3 0,0 -22,3 0,0
16.51.69 Pulje til oprettelse af hospicer 51,0 0,0 -65,0 -14,0
16.51.73 Pulje til mammografiscreening 63,5 0,0 -15,0 48,5
16.51.75 Udbygning af børne- og ungdoms-

psykiatrien 50,9 0,0 -51,7 -0,8
16.51.76 Forbedring af forholdene for menne-

sker med sindslidelser 103,5 0,0 -144,4 -40,9
16.51.78 Initiativer vedr. ældre medicinske pa-

tienter 107,1 0,0 -75,0 32,1
16.91.14 Tilskud til kommunal medfinansi-

ering af EU-projekter 18,1 0,0 -18,1 0,0
16.91.15 Anlægspulje til renovering af natur-

videnskabelige undervisningslokaler i
folkeskolerne 127,5 0,0 -85,0 42,5

Beskæftigelsesministeriet 575,9 0,0 -613,5 -37,6
17.11.03 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og

udredningsvirksomhed m.v. 9,9 0,0 -9,9 0,0
17.21.05 Forskning og forsøg på arbejdsmiljø-

området 12,6 0,0 -12,6 0,0
17.21.06 Arbejdsmiljøhandlingsplan x 0,0 0,0 0,0 0,0
17.21.07 Arbejdsfastholdelse m.v. x 0,0 0,0 0,0 0,0
17.21.08 Arbejdsmiljøforskningsfond 44,5 0,0 -44,5 0,0
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17.21.09 Nedsæt sygefraværet - stop mobning
på arbejdspladser 4,1 0,0 -4,1 0,0

17.21.43 Projekter vedrørende tunge løft,
skærmarbejde og nedslidning x 0,0 0,0 0,0 0,0

17.22.10.20 Arbejdsmiljørådets Service Center,
Forsknings- og forsøgsaktiviteter ) x 0,0 0,0 0,0 0,0

17.22.13 Udvikling og forsøg i regi af ar-
bejdsmiljørådet 15,0 0,0 -15,0 0,0

17.22.20 Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd 68,5 0,0 -68,5 0,0
17.46.11.20 Driftsudgifter ved aktivering af for-

sikrede ledige, Andre aktører 237,5 0,0 -237,5 0,0
17.46.11.40 Driftsudgifter ved aktivering af for-

sikrede ledige, Arbejdsmarkedsråde-
nes aktivitetspulje 10,0 0,0 -10,0 0,0

17.46.11.70 Tilskud til kampagne mod akademi-
kerledighed 1,5 0,0 -1,5 0,0

17.46.70 Tværgående aktiviteter mellem AF,
kommuner og andre aktører 17,4 0,0 -55,0 -37,6

17.49.08 Tilskud til formidlingsenheder 28,0 0,0 -28,0 0,0
17.49.13 Støtte til handicappede 18,0 0,0 -18,0 0,0
17.49.14. Styrket indsats for personer med et

handicap 20,4 0,0 -20,4 0,0
17.49.15 Arbejdsmarkedstiltag for handicappe-

de 17,8 0,0 -17,8 0,0
17.49.21 Forsøgsordninger på beskæftigelses-

området 6,0 0,0 -6,0 0,0
17.49.22 Førtidspensionisters tilknytning til

arbejdsmarkedet 6,3 0,0 -6,3 0,0
17.49.23 Det rummelige arbejdsmarked 34,7 0,0 -34,7 0,0
17.49.25 De svageste grupper på arbejdsmar-

kedet 12,0 0,0 -12,0 0,0
17.49.26 Pulje til virksomheders sociale ansvar x 0,0 0,0 0,0 0,0
17.49.33 Det rummelige arbejdsmarked x 0,0 0,0 0,0 0,0
17.49.34 Forsøg med nye initiativer over for

personer med stor risiko for perma-
nent passiv forsørgelse x 0,0 0,0 0,0 0,0

17.49.35 Selvaktiveringsgrupper for seniorer 11,7 0,0 -11,7 0,0

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-
tegration 207,9 0,0 -207,9 0,0
18.11.04 Evaluerings-, analyse-, forsknings- og

oplysningsvirksomhed 3,2 0,0 -3,2 0,0
18.31.05 Udvikling af it-baserede danskunder-

visningsprogrammer x 0,0 0,0 0,0 0,0
18.31.06 Forsøgs- og kvalitetsudvikling x 0,0 0,0 0,0 0,0
18.31.07 Særligt tilrettelagt danskundervis-

ningsforløb for beskæftigede x 0,0 0,0 0,0 0,0
18.31.09 Sprogpraktik 2,9 0,0 -2,9 0,0
18.31.14 Efteruddannelse 7,1 0,0 -7,1 0,0
18.32.15 Nedbrydning af barrierer for beskæf-

tigelse af indvandrere og flygtninge 17,1 0,0 -17,1 0,0
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18.32.16 Det rummelige arbejdsmarked på
flygtninge - og 20,0 0,0 -20,0 0,0

18.32.18 Pulje til særlige projekter for svage
grupper af ledige herunder etniske
minoriteter x 0,0 0,0 0,0 0,0

18.32.20 Etablering og styrkelse af særlig lokal
beskæftigelsesindsats i kvarterløft-
områder mv. rettet mod flygtninge og
indvandrere 6,2 0,0 -6,2 0,0

18.32.21 Uddannelse og erhvervsudvalg 9,7 0,0 -9,7 0,0
18.32.22 Oprettelse af konsulentteams 2,1 0,0 -2,1 0,0
18.32.23 Etablering af lokale integrationspart-

nerskaber 10,0 0,0 -10,0 0,0
18.32.24 Rollemodeller og frivillig integra-

tionsindsats 1,9 0,0 -1,9 0,0
18.32.25 Et mangfoldigt arbejdsmarked 10,6 0,0 -10,6 0,0
18.32.26 Særlig indsats for børn og unge 19,8 0,0 -19,8 0,0
18.33.01 Indsats vedr. socialt belastede områ-

der 25,0 0,0 -25,0 0,0
18.33.02 Forebyggelse af kriminalitet i socialt

udsatte boligområder 9,6 0,0 -9,6 0,0
18.33.12 Udmøntning af Byudvalgets forslag

mv. x 0,0 0,0 0,0 0,0
18.33.13 Bypolitiske initiativer x 0,0 0,0 0,0 0,0
18.33.14 Unge nydanskeres deltagelse i idræts-

og foreningslivet 4,3 0,0 -4,3 0,0
18.33.16 Styrkelse af den kommunale indsats

over for utilpassede unge x 0,0 0,0 0,0 0,0
18.33.17 Forældreuddannelse x 0,0 0,0 0,0 0,0
18.33.19 Styrket indsats over for socialt udsat-

te flygtninge og indvandrere 1,4 0,0 -1,4 0,0
18.33.20 Venskabsfamilier og lektiehjælp 18,4 0,0 -18,4 0,0
18.33.21 Den frivillige integrationsindsats 3,8 0,0 -3,8 0,0
18.34.01 Tilskud vedrørende indvandrere og

flygtninge 12,6 0,0 -12,6 0,0
18.34.02 Styrkelse af integrations- og repatri-

eringsindsatsen 9,2 0,0 -9,2 0,0
18.34.03 Styrket indsats over for kvinder og

familier med etnisk minoritetsbag-
grund 13,0 0,0 -13,0 0,0

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling 2.306,9 0,0 -2.258,4 48,5
19.15.02 Ikke obligatoriske programmer under

Den Europæiske Rumorganisation
(ESA) x 0,0 0,0 -94,8 -94,8

19.15.03 Internationalt forskningssamarbejde 2,6 0,0 -2,6 0,0
19.17.04 Andre programaktiviteter 65,0 0,0 -66,0 -1,0
19.41.11 Det Strategiske Forskningsråd 445,1 0,0 -325,0 120,1
19.41.12 Det Frie Forskningsråd 945,1 0,0 -1.025,0 -79,9
19.55.07 Højteknologifonden 194,6 0,0 -156,0 38,6
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19.74.01 Udvikling af kompetence og teknolo-
gi m.v. 654,5 0,0 -589,0 65,5

Undervisningsministeriet 114,6 0,0 -234,2 -119,6
20.29.05 IT, medier og folkeskolen 0,0 0,0 -5,0 -5,0
20.29.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.

med tilsagnsordning i forbindelse
med grundskolen 2,1 0,0 -18,4 -16,3

20.39.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med erhvervsrettede ungdomsuddan-
nelser 8,3 0,0 -42,0 -33,7

20.49.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med gymnasiale uddannelser 5,2 0,0 -26,0 -20,8

20.59.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med andre ungdomsuddannelser 1,0 0,0 -1,1 -0,1

20.69.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med videregående uddannelser 2,0 0,0 -57,6 -55,6

20.79.05 Puljer under EVE 84,4 0,0 -40,0 44,4
20.79.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.

med tilsagnsordning i forbindelse
med folkeoplysning samt voksen-,
efter- og videreuddannelse 4,5 0,0 -25,7 -21,2

20.82.07 IT-ydelser til uddannelsessektoren
med tilsagn 0,9 0,0 -1,4 -0,5

20.89.10 Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.
med tilsagnsordning i forbindelse
med tværgående og internationale
aktiviteter 6,2 0,0 -17,0 -10,8

Kulturministeriet 879,4 0,0 -885,3 -5,9
21.11.33 Kultur i kommunerne 3,0 0,0 -3,0 0,0
21.11.45 Kultur- og erhvervssamarbejde 5,0 0,0 -5,0 0,0
21.11.55 Blade og tidsskrifter 39,5 0,0 -39,5 0,0
21.21.02 Statens Kunstfond 85,6 0,0 -85,6 0,0
21.21.06 Øget kunstnerisk aktivitet og talen-

tudvikling 4,5 0,0 -14,5 -10,0
21.21.46 International kulturudveksling 23,9 0,0 -23,9 0,0
21.21.47 Kunstrådet 215,0 0,0 -215,0 0,0
21.21.52 Informationscenter for dansk kunst-

håndværk 1,0 0,0 -1,0 0,0
21.22.05 Musikpolitiske initiativer 3,0 0,0 -3,0 0,0
21.24.03 Tilskud til filmformål m.v. 269,7 0,0 -270,0 -0,3
21.31.04 Tilskud til folkebiblioteksformål m.v. 87,8 0,0 -87,8 0,0
21.31.05 Tilskud til forskningsbiblioteksformål

m.v. 2,1 0,0 -2,1 0,0
21.31.06 Danmarks Elektroniske Fag- og

Forskningsbibliotek 9,5 0,0 -9,5 0,0
21.33.07 Arkæologiske undersøgelser 10,9 0,0 -11,0 -0,1
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21.33.12 Frede og bevaringsværdige bygninger 32,8 0,0 -32,8 0,0
21.33.13 Restaurering af fortidsminder 5,1 0,0 -5,1 0,0
21.33.37 Diverse tilskud 30,2 0,0 -30,2 0,0
21.61.05 Idræt for vanskeligt stillede børn 15,0 0,0 -15,0 0,0
21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produk-

tion 30,8 0,0 -27,6 3,2
21.81.14 Tilskud til forskning i public service-

virksomhed 5,0 0,0 -3,7 1,3

Kirkeministeriet 15,0 0,3 -15,3 0,0
22.11.15 Reserve til istandsættelse Roskilde

Domkirke 15,0 0,3 -15,3 0,0

Miljøministeriet 419,8 0,0 -440,4 -20,6
23.11.02 Støtte til lokale miljøinitiativer 4,3 0,0 -3,7 0,6
23.22.06. Afhjælpende foranstaltninger, værdi-

tabsordning 21,6 0,0 -23,0 -1,4
23.22.08 Teknologipulje 2,8 0,0 -2,8 0,0
23.23.11 Miljømærkeordninger m.v. 2,2 0,0 -2,2 0,0
23.26.11 Miljøbistand til Østeuropa 109,8 0,0 -180,0 -70,2
23.26.13 Miljøstøtte til Arktis m.v. 32,6 0,0 -35,0 -2,4
23.27.04 Den grønne fond x 0,0 0,0 -1,0 -1,0
23.27.05 Tilskudsordning for reduktion af par-

tikeludslip fra tunge køretøjer x 0,0 0,0 -10,0 -10,0
23.27.06 Virksomhedsordningen 30,6 0,0 -15,0 15,6
23.27.07 Lån til renovering af Rentolinhuse 0,6 0,0 -0,2 0,4
23.52.03 Støtte til lokale miljøinitiativer 4,3 0,0 -3,5 0,8
23.52.05 Støtte til de små øsamfund 5,3 0,0 -3,0 2,3
23.52.07 Vandmiljøplan II/III Vådområder 0,0 0,0 -40,0 -40,0
23.52.08 Vandløbsforbedringer m.v. 1,0 0,0 -1,0 0,0
23.55.01 Konsulentvirksomhed i skovbruget 6,4 0,0 -4,0 2,4
23.55.05 Produktudvikling af skovbrugspro-

dukter 8,1 0,0 -6,0 2,1
23.55.08 Skovbrugsforanstaltninger iht. Skov-

loven 123,2 0,0 -60,0 63,2
23.55.09 Tilskud til genplantning m.v. efter

stormfald 67,0 0,0 -50,0 17,0

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1.538,0 0,0 -1.753,0 -215,0
24.23.03 Støtte til udvikling af landdistrikterne 761,2 0,0 -763,7 -2,5
24.23.05 Støtte til jordbrugets strukturudvik-

ling m.v. x 0,0 0,0 -73,5 -73,5
24.23.15 Tilskud under Fællesskabsinitiativet

LEADER 8,8 0,0 -20,6 -11,8
24.23.17 Innovation, forskning og udvikling

m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiske-
risektoren 106,6 0,0 -237,5 -130,9

24.23.50 Støtte til ophørsordninger i jordbruget x 0,0 0,0 -3,2 -3,2
24.26.10 National tilskud inden for fiskerisek-

toren x 0,0 0,0 -1,9 -1,9
24.26.30 Tilskud inden for fiskerisektoren med

EU-medfinansiering 377,3 0,0 -473,8 -96,5
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Valutakursreguleringer

41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

41.31.01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  13,6  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  17,0  -  -  -

10. Realiserede valutakursreguleringer
 Udgift .................................................................................. 13,6 - - -

84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................  13,6  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 17,0 - - -

88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................  17,0  -  -  -

24.33.02 Tilskud til fødevareforskning 284,1 0,0 -178,8 105,3

Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggen-
der 14,2 0,0 -14,2 0,0
27.31.15 Forbrugerrådet 14,2 0,0 -14,2 0,0
Transport- og Energiministeriet 176,6 0,0 -143,4 33,2
28.72.02 Tilskud til energiforskning 74,4 0,0 -72,0 2,4
28.74.01 Udnyttelse af vedvarende energi og

andre
x

0,0 0,0 -0,8 -0,8
28.74.12 Elsparefonden 96,2 0,0 -35,0 61,2
28.74.13 Støtte til fremme af energieffektive

vinduer 6,0 0,0 -6,0 0,0
28.75.01 Tilskud til fremme af decentral kraft-

varme og udnyttelse af
x

0,0 0,0 -11,5 -11,5
28.75.04 Tilskud til energibesparelse i er-

hvervsvirksomheder
x

0,0 0,0 -15,9 -15,9
28.75.09 Tilskud til kompensation af decentra-

le kraftvarmeværker
x

0,0 0,0 0,0 0,0
28.76.02 Sektorintegreret miljøindsats på ener-

giområdet i Central- og
x

0,0 0,0 -2,0 -2,0
28.76.05 Sektorintegreret miljøindsats i Øster-

søregionen
x

0,0 0,0 0,0 0,0
28.76.06 Øststøtteaktiviteter på energiområdet x 0,0 0,0 -0,2 -0,2
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10. Realiserede valutakursreguleringer
Ændret skøn for renter og valutakurs m.v.

41.31.02. Valutakursreguleringer på udenlandske genudlån

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  8,0  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  -  -  -  -

10. Udenlandske genudlån
 Udgift .................................................................................. 8,0 - - -

81. Udlån m.v. ....................................................................  8,0  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... - - - -

85. Nedbringelse af udlån m.v. ...........................................  -  -  -  -

10. Udenlandske genudlån
Ny konto. Kontoen er oprettet som følge af genudlån i udenlandsk valuta.
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§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

A. Oversigter.

Bevillingsoversigt:

Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgiftsbudget .........................................................................  3.815,3  -5.829,1  -9.644,4

Statens nettolånoptagelse .........................................................................  -5.829,1  -9.644,4
42.11. Indenlandsk statsgæld .....................................................................  -5.925,5  -27.576,0
42.12. Udenlandsk statsgæld .....................................................................  96,4  -3.892,1
42.13. Træk på Danmarks Nationalbank ...................................................  -  21.823,7

Artsoversigt:

Bevilling i alt .............................................................................................  -5.829,1  -9.644,4
Aktivitet i alt ..............................................................................................  -5.829,1  -9.644,4

Finansielle poster .......................................................................................  -5.829,1  -31.468,1
Beholdningsbevægelser ..............................................................................  -  21.823,7

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld
01. Indenlandsk statsgæld ...................................................... F  180.230,6  143.521,1

Af finansministeren ........................................................ ÆF  -5.925,5  -27.576,0
Ændret renteskøn og ændret skøn for nettofinansi-
eringsbehov

42.12. Udenlandsk statsgæld
01. Udenlandsk statsgæld ....................................................... F  12.284,4  15.259,0

Af finansministeren ........................................................ ÆF  96,4  -3.892,1
Ændret renteskøn og ændret skøn for nettofinansi-
eringsbehov

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank
01. Træk på Danmarks Nationalbank .................................... F  -  -
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Af finansministeren ........................................................ ÆF  -  21.823,7
Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank
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Anmærkninger til ændringsforslag

Statens nettolånoptagelse

42.11. Indenlandsk statsgæld

42.11.01. Indenlandsk statsgæld

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  -5.925,5  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  -27.576,0  -  -  -

10. Statsobligationer
 Udgift .................................................................................. -5.625,0 - - -

84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................  -5.625,0  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -3.550,1 - - -

88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................  -3.550,1  -  -  -

20. Statsgældsbeviser
 Udgift .................................................................................. -1.780,0 - - -

84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................  -1.780,0  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -14.656,4 - - -

88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................  -14.656,4  -  -  -

30. Kortfristede statslån
 Udgift .................................................................................. -6.512,9 - - -

84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................  -6.512,9  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -6.436,4 - - -

88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................  -6.436,4  -  -  -

35. Valutaswaps
 Udgift .................................................................................. 8.119,9 - - -

84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................  8.119,9  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... 3,4 - - -

88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................  3,4  -  -  -

50. Emissionskurstab
 Udgift .................................................................................. 1.884,8 - - -

83. Tilgang af andre finansielle aktiver .............................  1.884,8  -  -  -

60. Den Sociale Pensionsfond
 Udgift .................................................................................. -2.383,0 - - -

82. Erhvervelse af værdipapirer .........................................  -2.383,0  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -3.989,2 - - -

86. Afhændelse og indfrielse af værdipapirer ....................  -3.989,2  -  -  -

61. Højteknologifonden
 Udgift .................................................................................. -209,3 - - -

82. Erhvervelse af værdipapirer .........................................  -209,3  -  -  -

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Dan-
 marks Grundforskningsfond
 Udgift .................................................................................. 580,0 - - -
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82. Erhvervelse af værdipapirer .........................................  580,0  -  -  -

70. Ikke fordelt låntagning
 Indtægt ............................................................................... 1.052,7 - - -

88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................  1.052,7  -  -  -

10. Statsobligationer
Ændret skøn for opkøb og udstedelse af statsobligationer.

20. Statsgældsbeviser
Ændret skøn for opkøb og udstedelse af statsgældsbeviser.

30. Kortfristede statslån
Ændret skøn for udstedelse af kortfristede statslån.

35. Valutaswaps
Ændret skøn for valutaswaps fra kroner til fremmed valuta.

50. Emissionskurstab
Ændret skøn for emissionskurstab.

60. Den Sociale Pensionsfond
Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

61. Højteknologifonden
Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

62. Finansieringsfonden til øgede uddelinger for Danmarks Grundforskningsfond
Ændret skøn for køb og salg af værdipapirer.

70. Ikke fordelt låntagning
Ændret skøn for ikke fordelt låntagning. Budgetteknisk konto.

42.12. Udenlandsk statsgæld

42.12.01. Udenlandsk statsgæld

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Udgiftsbevilling .........................................................................  96,4  -  -  -
Indtægtsbevilling .......................................................................  -3.892,1  -  -  -

10. Langfristet gæld
 Udgift .................................................................................. 96,4 - - -

84. Nedbringelse af finansiel gæld ....................................  96,4  -  -  -
 Indtægt ............................................................................... -3.892,1 - - -

88. Forøgelse af finansiel gæld ..........................................  -3.892,1  -  -  -
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10. Langfristet gæld
Ændret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld.

42.13. Træk på Danmarks Nationalbank

42.13.01. Træk på Danmarks Nationalbank

Specifikation af ændringsforslag: 

Mio. kr. F 2007 2008 2009

Indtægtsbevilling .......................................................................  21.823,7  -  -  -

20. Løbende konti (+ = nettotræk)
 Indtægt ............................................................................... 21.823,7 - - -

93. Ændring af mellemværender med Danmarks
 Nationalbank ................................................................. 21.823,7 - - -

20. Løbende konti (+ = nettotræk)
Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank.


