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Finansministeriet. København, den 12. april 2019.

a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2019 overføres 10,5 mio. kr.
til § 11.11.11. Civilstyrelsen, 0,5 mio. kr. til § 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelse, 9,0 mio.
kr. til § 08.21.10. Nævnenes Hus og 5,0 mio. kr. til § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager til ned-
bringelse af sagsbehandlingstider.

Udgiften på 25,0 mio. kr. i 2019 finansieres af de på § 35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbe-
handlingstid opførte midler.

b. Det fremgår af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af decem-
ber 2018, at der afsættes en reserve på i alt 120,0 mio. kr. fra 2019-2022 til nedbringelse af sagsbe-
handlingstider på udvalgte, højt prioriterede områder. Det fremgår af aftalen, at reserven skal udmøn-
tes ud fra en konkret vurdering af, hvor behovet er størst, og efter aftale mellem parterne.

Aftaleparterne har på denne baggrund nu truffet beslutning om, hvordan reserven skal udmøntes.
Udmøntningen fremgår af tabel 1.

Tabel 1
Udmøntning af reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider

2019 2020 2021 2022 I alt
Pulje til nedbringelse af sagsbehand-
lingstid (§ 35.11.16.) 25 30 30 35 120

Erstatningsområdet 11 12 2 2 27
- Heraf § 11.11.11. Civilstyrelsen 10,5 11 1 1 23,5
- Heraf § 11.23.11 Erstatning til ofre for
forbrydelser 0,5 1 1 1 3,5

Plan- og miljøområdet (§ 08.21.10. Næv-
nenes Hus) 9 13 13 7 42

Patientklage- og erstatningsankeområdet
(§ 16.11.18. Styrelsen for Patientklager) 5 5 10 0 20
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Udmøntede midler 25 30 25 9 89
Ikke udmøntede midler 0 0 5 26 31

Civilstyrelsen (§ 11.11.11.) og kontoen for Erstatning til ofre for forbrydelser (§ 11.23.11.) under
Justitsministeriet tilføres i alt 27,0 mio. kr. i 2019-2022 til nedbringelse af sagsbehandlingstider på
offererstatningsområdet. Der tilføres herunder 11,0 mio. kr. i 2019. Midlerne vil gå til tilførsel af års-
værk i Erstatningsnævnets sekretariat, som behandler offererstatningssager samt til finansiering af
lovændring som muliggør lynbehandling af erstatningskrav på indtil 3.500 kr.

Nævnenes Hus (§ 08.21.10.) under Erhvervsministeriet tilføres i alt 42,0 mio. kr. i 2019-2022 til
nedbringelse af sagsbehandlingstider på plan- og miljøområdet. Der tilføres herunder 9,0 mio. kr. i
2019. Midlerne vil hovedsageligt gå til tilførsel af årsværk i hhv. Planklagenævnet og Miljø- og Fø-
devareklagenævnet.

Styrelsen for Patientklager (§ 16.11.18.) under Sundheds- og Ældreministeriet tilføres i alt 20,0
mio. kr. i 2019-2021 til nedbringelse af sagsbehandlingstider på patientklage- og erstatningsankeom-
rådet. Der tilføres herunder 5,0 mio. kr. i 2019. Midlerne vil hovedsageligt gå til tilførsel af årsværk.

Der er dermed 5,0 mio. kr. i 2021 og 26,0 mio. kr. i 2022 som ikke udmøntes med den nuværende
beslutning. Disse midler forudsættes udmøntet på forslag til finanslov for 2021 på baggrund af en
vurdering af, hvor der på det tidspunkt er behov for ekstra ressourcer til nedbringelse af sagsbehand-
lingstider.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 specificeres således:

Udgift
§ 11.11.11. Civilstyrelsen (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger og personaleomkostninger 7,5 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,0 mio. kr.

§ 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser (Lovbunden)
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 mio. kr.

§ 08.21.10. Nævnenes hus (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger og personaleomkostninger 8,2 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 mio. kr.

§ 16.11.18. Styrelsen for Patientklager (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger og personaleomkostninger 4,0 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 mio. kr.

§ 35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid
49. Reserver og budgetregulering -25,0 mio. kr.

Udmøntningen af reserven fra 2020-2022 indbudgetteres på kommende års bevillingslove.
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c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på tilvejebringelse af hjemmel til, at der kan
afholdes udgifter i 2019, herunder til ansættelse af yderligere årsværk.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der i 2019 overføres 10,5 mio. kr.
til § 11.11.11. Civilstyrelsen, 0,5 mio. kr. til § 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser, 9,0 mio.
kr. til § 08.21.10. Nævnenes Hus og 5,0 mio. kr. til § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager til ned-
bringelse af sagsbehandlingstider. Udgiften afholdes af de på § 35.11.16. Pulje til nedbringelse af
sagsbehandlingstid opførte midler, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 opfø-
res følgende:

Udgift

§ 11.11.11. Civilstyrelsen 10,5 mio. kr.

§ 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser 0,5 mio. kr.

§ 08.21.10. Nævnenes Hus 9,0 mio. kr.

§ 16.11.18. Styrelsen for Patientklager 5,0 mio. kr.

§ 35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid -25,0 mio.kr.

København, den 12. april 2019

KRISTIAN JENSEN

/ Thomas Tranekær

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 25-04-2019
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