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Udenrigsministeriet. København, den 24. november 2009.

a. Udenrigsministeriet anmoder med henblik på dækning af udgifter ved afholdelsen af FN’s Klima-
konference (COP15) i København i december 2009 om Finansudvalgets tilslutning til, at Udenrigsmi-
nisteriet tilføres 37,0 mio. kr. fra de generelle reserver på § 35.

b. Danmark er vært for FN’s Klimakonference (COP15) i København i 2009. Konferencen er det 15.
møde i rækken af partsmøder under FN's Klimakonvention (UNFCCC) og finder sted fra den 7. de-
cember 2009 til den 18. december 2009.

Det danske værtskab skal opfylde de internationale forpligtelser og forventninger til afvikling af en
FN-klimakonference, herunder krav stillet af UNFCCC, hvori der indgår en række specifikationer ve-
drørende de fysiske rammer for afholdelsen af COP15.

Finansudvalget har ved Akt 161 18/6 2009 godkendt, at Udenrigsministeriet afholder udgifter på
361,0 mio. kr. til fysiske rammer, transport, IT, pressebetjening og FN-personale mv. i forbindelse med
COP15.

Det fremgik endvidere af Akt 161 18/6 2009, at: ”Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt et
budget til følgende konkrete, usikre budgetposter: Ombygninger i Bella Centeret herunder midlertidige
udvidelser af konferencearealet i form af pavilloner samt IT-elarbejder i Bella Centeret. Når ovenstå-
ende budgetposter er kvalificeret, vil der blive forelagt et yderligere aktstykke herom for Finansudval-
get.”

Udenrigsministeriet vurderer nu, at der er et tilstrækkeligt sikkert grundlag til at fastlægge niveauet
for disse resterende budgetposter. De resterende budgetposter vil medføre et nettomerudgiftsbehov på
74,0 mio. kr., hvorved Udenrigsministeriets samlede udgifter til COP15 vil udgøre 435,0 mio. kr.

Det samlede udgiftsbehov kan således opgøres som følger:
Fysiske rammer, transport og service til delegerede og pressen, her-
under sikkerheds- og akkrediteringssystemer, tolke- og konferenceud-
styr, bil- og bustransport, konsulenter og klimastipendier

281,2

IT-infrastruktur til delegerede og pressen 80,1
Pressebetjening og kommunikation samt protokollære formål 49,3
Udgifter til FN-personale 24,4
Udgifter i alt 435,0
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Note: Det bemærkes, at der siden Akt 161 18/6 2009 er sket forskydninger mellem ovenstående
budgetposter.

Udenrigsministeriet bemærker, at skønnet over de samlede udgifter stadig er behæftet med en vis
usikkerhed, da det danske værtskab erfaringsmæssigt vil blive mødt med anmodninger fra FN’s side
om justering i kravene til faciliteterne helt frem til og under konferencen, og da der stadig kan opstå
uforudsete behov. Det er dog Udenrigsministeriets aktuelle vurdering, at eventuelle uforudsete mer-
udgifter kan afholdes inden for det samlede budget, herunder af de reserver, der er afsat i budgettet.

Halvdelen af nettomerudgiftsbehovet på 74,0 mio. kr. finansieres inden for udviklingsbistanden, dvs.
37,0 mio. kr. Dette vurderes at være i overensstemmelse med OECD DAC’s regler om de udgifter, som
kan opgøres som udviklingsbistand. Udgifterne inden for udviklingsbistanden dækkes af tilbagebeta-
linger fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Det bemærkes, at der på finansloven for 2009 indgår
en særlig bevillingsbestemmelse, der giver Udenrigsministeriet hjemmel til, efter aftale med Finans-
ministeriet, at overføre bevillinger fra rammen til udviklingsbistand på § 06.3 til § 06.11.04. Regerin-
gens fællesudgifter vedrørende FN’s Klimakonference.

Den anden halvdel af nettomerudgiftsbehovet på 74,0 mio. kr. (37,0 mio. kr.) finansieres af § 35.11.20.
Reserve til særlige indsatser under udviklingsbistanden, idet reserven ikke har været nødvendig for at
fastholde en samlet udviklingsbistand på 0,82 pct. af BNI i 2009 baseret på de endelige budgetterings-
forudsætninger for finansloven for 2009, jf. finansloven for 2009, herunder tekstanmærkning nr. 11
under § 6. Udenrigsministeriet.

Dispositionen i 2009 kan specificeres således:
§ 06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonfe-

rence (COP15)
10. Fællesudgifter

22. Andre ordinære driftsomkostnin-
ger

74,0

§ 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU)
10. Den europæiske Udviklingsfond

41. Overførselsudgifter til EU og øvri-
ge udland

-37,0

§ 35.11.20. Reserve til særlige indsatser under udviklingsbistanden
10. Reserve til særlige indsatser under udviklings-

bistanden
49. Reserver og budgetregulering -37,0

c. Sagen forelægges for Finansudvalget, da de ovennævnte udgifter vil skulle afholdes i forbindelse med
FN’s Klimakonference (COP15) i december 2009.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Udenrigsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
Udenrigsministeriet tilføres 37,0 mio. kr. fra de generelle reserver på § 35.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optages derfor følgende:
§ 06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonfe-

rence (COP15)
Udgifter 74,0

§ 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU)
Udgifter -37,0
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§ 35.11.20. Reserve til særlige indsatser under udviklingsbistanden
Udgifter -37,0

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 24. november 2009

PER STIG MØLLER

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 10-12-2009
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