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Beskæftigelsesministeriet. København, den 22. april 2020.

a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre 8,0 mio. kr. til §
17.23.32. Hædersgaver i forbindelse med udbetaling af en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kr. til
modtagerne af hædersgave i anledning af 75-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945.

Udgiften på 8,0 mio. kr. i 2020 finansieres af de på finansloven opførte midler under § 17.21.05.
Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.46.41. Uddannelsesløft.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der etableres materiel hjemmel til udbetalingen af eks-
traordinære hædersgaver ved optagelse af tekstanmærkning under § 17.23.32. Hædersgaver.

b. Den 5. maj 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet fra den tyske besættelsesmagt.
I anledning af 50-, 60- og 70-årsdagene for Danmarks befrielse blev der udbetalt en ekstraordinær

hædersgave i 1995, i 2005 og i 2015 på henholdsvis 5.800 kr., 6.000 kr. og 10.000 kr., jf. senest akt.
138 af 21. maj 2015.

Tilsvarende blev der i anledning af 70- og 75-årsdagene for bruddet med den tyske besættelsesmagt
udbetalt en ekstraordinær hædersgave i 2013 og 2018 på 10.000 kr., jf. senest akt. 166 af 23. august
2018.

Modtagerkredsen for den ekstraordinære hædersgave vil være identisk med kredsen af personer,
der modtager hædersgaver i henhold til lov nr. 93 af 20. marts 1940 om udbetaling af hædersgaver til
danske sømænd og fiskere og deres efterladte, lov nr. 383 af 9. august 1945 om visse hædersgaver til
danske søfarende og fiskere og deres efterladte, lov nr. 378 af 10. juli 1940 om udbetaling af hæders-
gaver til efterladte efter faldne og til sårede den 9. april 1940, lov om erstatning til besættelsestidens
ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013 samt til sårede og til efterladte efter faldne af
hær og flåde ved begivenhederne den 29. august 1943.

Den ekstraordinære hædersgave medfører ikke nedsættelse af indkomst- eller formueafhængige so-
ciale ydelser, der måtte tilkomme den pågældende modtager.

Den ekstraordinære hædersgave er skattefri, jf. lov nr. 1525 af 18. december 2018.
Udbetaling af et ekstraordinært hædersgavebeløb på 10.000 kr. er estimeret til at medføre en mer-

udgift i 2020 på 8,0 mio. kr. Beløbet finansieres af de på finansloven opførte midler under §
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17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.46.41. Uddannelsesløft. Finansierin-
gen under § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet og § 17.46.41. Uddannelsesløft
har ikke betydning for aktiviteten på kontiene, da der er videreførte midler, som kan anvendes til op-
fyldelse af kontienes formål.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således:

§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservationsbev.)
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet
Udgift

22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,0 mio. kr.

§ 17.46.41. Uddannelsesløft (Reservationsbev.)
20. Pulje til uddannelsesløft
Udgift

42. Overførelsesudgifter til kommuner og regioner - 6,0 mio. kr.

§ 17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden)
10. Hædersgaver
Udgift

44. Tilskud til personer 8,0 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges nu for at tilvejebringe hjemmel til at udbetale den ekstraordinære hædersga-
ve i tilknytning til 75-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til i 2020 at tilføre 8,0 mio. kr. til §
17.23.32. Hædersgaver til udbetaling af en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kr. til modtagerne af
hædersgave i anledning af 75-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages følgende:

Udgift
§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Res.) - 2,0 mio. kr.
§ 17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden) 8,0 mio. kr.
§ 17.46.41. Uddannelsesløft (Reservationsbev.) - 6,0 mio. kr.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 opta-
ges følgende tekstanmærkning under § 17.23.32. Hædersgaver:

Materielle bestemmelser:

”Nr. 168 ad § 17.23.32.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at udbetale en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kr. til

modtagere af hædersgaver efter lov om forhøjelse af hædersgaver.
Berettigede modtagere af den almindelige eller den forhøjede hædersgave pr. 1. maj 2020 er beret-

tiget til at modtage den ekstraordinære hædersgave.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. april 2020

PETER HUMMELGAARD

/ Aske Gade Jeppesen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 30-04-2020
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