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Justitsministeriet. København, den 19. august 2020.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 overføres op til 20,0 mio.
kr., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, til § 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed
til den nye styrelse, der oprettes under Justitsministeriet.

Justitsministeriet anmoder endvidere om, at der overføres 9,8 mio. kr. til § 11.11.01. Departementet i
forbindelse med styrkelse af beredskabsområdet, herunder oprettelse af ny beredskabsafdeling i Ju-
stitsministeriets departement.

Udgifterne på i alt op til 29,8 mio. kr. i 2020 finansieres af de på finansloven opførte midler på §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

b. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at opnå bevillingsmæssig hjemmel i
2020 til oprettelse af en ny styrelse. Styrelsen for Forsyningssikkerhed vil i første omgang have fo-
kus på håndteringen af den aktuelle situation omkring COVID-19 i forhold til opbygning og styring
af lager for værnemidler, forbrugsstoffer og andet kritisk udstyr mv. Samtidig vil styrelsen fortsætte
den praktiske understøttelse af testning for COVID-19 i Danmark i regi af Testcenter Danmark.

Herudover vil styrelsen i sin opgavevaretagelse i forlængelse af COVID-19-krisen kunne understøtte
samfundets beredskab i forhold til andre fremtidige kriser, hvor der kan forudses knaphed på særlige
kritiske ressourcer mv.

Den præcise fastlæggelse af styrelsens opgaver vil blive endeligt fastlagt i styrelsens initialfase, men
på baggrund af de indhøstede erfaringer vil styrelsens opgaver bl.a. omfatte følgende:

• Tilvejebringelse af et nationalt overblik over lagre af samt udpegning af vitale forbrugsstoffer,
værnemidler, medicoudstyr mv. og andre kritiske ressourcer, herunder med henblik på at fastsætte
måltal og lagerbehov herfor.

• Tilvejebringelse af et overblik over aktuel og potentiel national produktion af essentielle ressour-
cer.
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• Vurdering af behov for opbygning af nationale lagre af særligt kritiske ressourcer.
• Inddragelse af relevante internationale erfaringer med lagre af særligt kritisk ressourcer.
• Opbygning af et EU-lager af værnemidler under EU’s civilbeskyttelsesmekanisme, som er blevet

tildelt Danmark.
• Fastlæggelse af indkøbs- og lagermodel for de samlede offentlige indkøb af værnemidler og kri-

tisk medicoudstyr.
• Fastholde og udbygge netværk og samarbejde med private aktører.
• Koordinering af samarbejde og praktisk understøttelse af testning i Testcenter Danmark.

Udgifterne på i alt op til 20,0 mio. kr. i 2020 til Styrelsen for Forsyningssikkerhed er forbundet med
betydelig usikkerhed og vil afhænge af den konkrete opskalering af styrelsen. Der vil derfor alene
blive overført midler svarende til de faktiske udgifter for styrelsen og maksimalt op til 20,0 mio. kr.
Såfremt opskaleringen sker hurtigere end forventet på nuværende tidspunkt, vil finansudvalget blive
forelagt et nyt aktstykke. Udgifterne omfatter udgifter til løn for op til 13,0 mio. kr. samt andre ordi-
nære driftsomkostninger for op til 7,0 mio. kr. i 2020, herunder engangsudgifter i forbindelse med
opstart.

Justitsministeriet anmoder endvidere om bevillingsmæssig hjemmel til overførsel af 9,8 mio. kr. i
forbindelse med styrkelse af beredskabsområdet, herunder oprettelse af ny beredskabsafdeling i Ju-
stitsministeriets departement. Udgifterne omfatter udgifter til løn for op til 7,8 mio. kr. samt andre
ordinære driftsomkostninger for op til 2,0 mio. kr. i 2020, herunder engangsudgifter i forbindelse
med opstart.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

Udgift

§ 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed (Driftsbev.)

(nyoprettet hovedkonto)

10. Almindelig virksomhed 20,0 mio. kr.

18. Løn 13,0 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger 7,0 mio. kr.

§ 11.11.01. Departementet (Driftsbev.) 9,8 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed

18. Løn 7,8 mio. kr.

22. Andre ordinære omkostninger 2,0 mio. kr.
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§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering -29,8 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser af Styrelsen for Forsyningssikkerhed og beredskabsafdelingen i
Justitsministeriets departement i 2021 og frem vil blive søgt indarbejdet på regeringens forslag til fi-
nanslov for 2021 og kommende bevillingslove.

c. Aktstykket forelægges nu, da der lægges op til, at Styrelsen for Forsyningssikkerhed skal være ope-
rativ hurtigst muligt, og da beredskabsafdelingen i Justitsministeriets departement allerede er etable-
ret.

e. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 overføres op til 20,0 mio.
kr., dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, til § 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed
til den nye styrelse, der oprettes under Justitsministeriet. Justitsministeriet anmoder endvidere om, at
der overføres 9,8 mio. kr. til § 11.11.01. Departementet i forbindelse med styrkelse af beredskabsom-
rådet, herunder oprettelse af ny beredskabsafdeling i Justitsministeriets departement. Udgiften i 2020
finansieres af de på finansloven opførte midler på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
På forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 opføres følgende:

Udgift

§ 11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed 20,0 mio. kr

§ 11.11.01. Departementet 9,8 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -29,8 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 19. august 2020

NICK HÆKKERUP

/ Joakim Thaning

Til Finansudvalget.
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