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Finansministeriet. København, den 29. april 2020.

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om de merbevillinger til håndtering af CO‐
VID-19, som Finansministeriet har godkendt optaget i perioden 27. marts – 28. april i medfør af
akt. 123. af 27. marts.

Finansministeriet har i den pågældende periode godkendt optag af merbevilling for i alt 277,2 mio.
kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020.

b. Det blev med Aftale om COVID-19-initiativer af 19. marts 2020 mellem samtlige partier i Folke‐
tinget aftalt, at det skal være muligt for statslige myndigheder at afholde ekstraordinære driftsudgifter
som følge af COVID-19.

På den baggrund tiltrådte Finansudvalget med akt. 123 af 27. marts, at der med Finansministeriets
godkendelse kan optages merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 på
samtlige driftsbevillinger og bevillinger af typen statsvirksomhed med henblik på at afholde ekstraor‐
dinære driftsudgifter til håndtering af COVID-19.

Det fremgik endvidere af aktstykket, at Finansministeriet løbende vil orientere Finansudvalget om
omfanget af den merbevilling, som er blevet godkendt optaget med hjemmel i akt. 123. Nedenfor
gives på den baggrund en status over den merbevilling der i perioden 27. marts – 28. april 2020 er
blevet godkendt optaget på tillægsbevillingsloven i medfør af bemyndigelsen.

Merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 i medfør af akt. 123
Finansministeriet har i perioden 27. marts, hvor akt. 123 blev tiltrådt, og frem til den 28. april

godkendt optag af merbevillinger for i alt 277,2 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1
Merbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 i medfør af akt. 123, 27. marts – 28.
april
Initiativ og hovedkonto på finansloven Beløb, mio. kr.
§ 11. Justitsministeriet
Transportaftale om sikker transport at værnemidler
(§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.) 167,0
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Sikring af parti ethanol til håndspritproduktion
(§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.) 7,0

§ 12. Forsvarsministeriet
Bemanding af testcentre
(§ 12.23.02. Hæren, § 12.23.21. Sanitetskommandoen, § 12.24.01. Hjemmeværnet
og § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen)

35,0

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
Informationsindsatser til at øge deltagelse i vaccinationsprogrammer
(§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen) 22,0

Øget overvågning af pneomokokker mv.
(§ 16.35.01. Statens Serum Institut) 5,8

Påmindelsessystem vedr. vaccinationer mod influenza og pneumokok
(§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen) 0,3

Nedsættelse af ekspertgruppe
(§ 16.35.01. Statens Serum Institut) 20,0

Hygiejneindsatser til forebyggelse af smittespredning
(§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut) 20,1

Total 277,2

Af de 277,2 mio. kr. er der optaget 174 mio. kr. under § 11. Justitsministeriet med følgende
fordeling:
• 167,0 mio. kr. til § 11.23.01. til en transportaftale mellem DSV og Rigspolitiet om sikker transport

af kritiske værnemidler frem til 3. juni 2020. DSV chartrer inden for aftalen op til 18 eksklusive
flyvninger mellem Kina og Danmark i perioden, og aftalen indebærer samtidig mulighed for at
benytte andre transportløsninger i resten af verden.

• 7,0 mio. kr. til § 11.23.01. til sikring af et større parti ethanol, der er egnet til håndspritproduktion.
Af de 277,2 mio. kr. er de 35,0 mio. kr. herudover optaget under § 12. Forsvarsministeriet til

følgende initiativ:
• 35,0 mio. kr. til drift af nationale testcentre for COVID-19, som primært udgøres af løn og ydelser

til de ca. 250 medarbejdere, der allokeres til den daglige drift af centrene. Udgifterne fordeler
sig på § 12.23.02. Hæren, § 12.23.21. Sanitetskommandoen, § 12.24.01. Hjemmeværnet og §
12.41.01. Beredskabsstyrelsen.  ¬

Af de 277,2 mio. kr. er de 68,2 mio. kr. herudover optaget under § 16. Sundheds- og Ældreministe‐
riet med følgende fordeling:
• 22,0 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til informationsindsatser til at øge deltagelsen i

vaccinationsprogrammerne, jf. også særskilt akt. 130 af 2. april 2020 om merudgifter til influen‐
za- og pneumokokvaccinationer.

• 5,8 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut til et program til øget overvågning af pneu‐
mokokker mv. og til udsendelse af påmindelser til personer fyldt 65 år om vaccinationer mod
hhv. influenza og pneumokok.

• 0,3 mio. kr. til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med investering i påmindelsessy‐
stemet til at kunne udsende påmindelser til personer fyldt 65 år om vaccinationer mod hhv. influ‐
enza og pneumokok.

• 20,0 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut til nedsættelse af en ekspertgruppe, der skal
bidrage med faglige vurderinger til Sundheds- og Ældreministeriets håndtering af COVID-19-
krisen.
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• 20,1 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut til en række
hygiejneindsatser relateret til COVID-19. Heraf 15 mio. kr. til borgerrettede kampagner og 5,1
mio. kr. til informationsindsatser mhp. optimering af hygiejne i det offentlige rum.

København, den 29. april 2020

Nicolai Wammen

/ Kent Harnisch

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 07-05-2020
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