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Social- og Indenrigsministeriet. Social- og Indenrigsministeriet, den 30. oktober 2019.

a. Social- og Indenrigsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2019 overføres
1,1 mio. kr. til Social- og Indenrigsministeriet til § 15.11.30. Socialstyrelsen med henblik på udbeta-
ling til tilskudsmodtagere, der som følge af sagen om bedrageri med tilskudsmidler, må anses for at
have et tilgodehavende.

Udgiften i 2019 finansieres af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet er fortroligt. Fortroligheden ophæ-
ves efter, at sagen er ført i Byretten.

b. Som følge af sagen om bedrageri med tilskudsmidler i Socialstyrelsen har Social- og Indenrigsmini-
steriet undersøgt, hvorvidt der er tilskudsmodtagere, der vurderes at have et tilgodehavende på til-
skudsmidler fra Social- og Indenrigsministeriet. Det bemærkes, at hovedparten af det bedragede be-
løb ikke relaterer sig til reelle tilskudsmodtagere.

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en opgørelse, der tager udgangspunkt i, om de generel-
le betingelser for at ifalde erstatningsansvar må anses for værende opfyldt. Disse omfatter tilskud-
smodtagers økonomiske tab som følge af manglende udbetaling af et bevilliget tilskud. Der er som
led i vurderingen også set på tilskudsmodtagers opfyldelse af fastsatte betingelser for at modtage til-
skud i det hele taget.

Det er på den baggrund opgjort, at fire tilskudsmodtagere vurderes at have et tilgodehavende i anled-
ning af sagen om bedrageri. Det samlede tilgodehavende udgør 1.091.301,00 kr. og vedrører Danske
Døves Landsforbund (6.316 kr.), Jammerbugt Kommune (24.276 kr.), Roskilde Kommune (69.047
kr.) og Københavns Kommune (991.662 kr.).
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Der stilles ved udbetalingen af ovenstående tilgodehavenderne ikke krav til eller følges op på tilskud-
smodtagernes anvendelse af midlerne. Det skyldes, at tilskudsmodtagerne allerede har afholdt udgif-
terne til de projekter, som tilskuddet oprindeligt var givet til. Der er i de fire konkrete tilfælde forskel
på tilkendegivelsen af tilskuddets størrelse og det reelt modtagne tilskud. Differencen er, hvad vurde-
ringen af tilskudsmodtagernes tilgodehavender beror på, og derfor hvad nærværende aktstykke søger
at godtgøre.

Finansieringen sker fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

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

Udgift
§ 15.11.30. Socialstyrelsen

10. Almindelig virksomhed
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstil-

skud
1,1 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering -1,1 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Finansudvalget på nuværende tidspunkt, for at tilskudsmodtagerne kan få udbe-
talt deres tilgodehavende snarest muligt.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der i 2019 overføres 1,1 mio. kr. fra
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 15.11.30. Socialstyrelsen, således at der på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 opføres følgende:

Udgift Indtægt
(mio. kr.) (mio. kr.)

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -1,1
§ 15.11.30. Socialstyrelsen 1,1

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

Social- og Indenrigsministeriet, den 30. oktober 2019

ASTRID KRAG

/ Ditte Rex

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af Finansudvalget den 07-11-2019
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