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Sundhedsministeriet. København, den 22. marts 2022.

a. Sundhedsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til:
– At overføre 1.350,0 mio. kr. i 2022 fra § 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine til § 

16.35.01. Statens Serum Institut til indkøb af COVID-19 vacciner i 1. halvår 2022.
– At tilføre 76,3 mio. kr. i 2022 til den eksisterende ramme på § 16.35.01. Statens Serum Institut til 

indkøb af COVID-19 vacciner i 1. halvår 2022.
– At tilføre 906,1 mio. kr. i 2022 til den eksisterende ramme på § 16.11.72. Reserve vedrørende 

COVID-19 vaccine til indkøb af COVID-19 vacciner i 2. halvår 2022.
Udgiften i 2022 på i alt 982,5 mio. kr. finansieres ved en direkte opskrivning af Sundhedsministeri-

ets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 uden modgående finansiering. Uforbrugt 
bevilling nedskrives på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022.

Der anmodes herudover om at etablere en overførselsadgang mellem reserven på § 16.11.72. Reser-
ve vedrørende COVID-19 vaccine og § 16.35.01. Statens Serum Institut til brug efter godkendelse fra 
Finansministeriet.

b. Statens Serum Instituts vaccineindkøb er et vigtigt element i håndteringen af COVID-19 pandemien 
og en af de afgørende forudsætninger for fortsat at holde det danske samfund åbent.

Nærværende aktstykke har til formål at tilvejebringe finansiering til de COVID-19 vaccineindkøb, 
som Danmark har forpligtet sig til i 2022.

Sundhedsministeriet har i forbindelse med håndteringen af COVID-19 vacciner været nødt til at 
indgå forpligtelser til køb af COVID-19 vacciner, uden at der har været tilvejebragt den nødvendige 
forudgående bevillingsmæssige hjemmel svarende til den fulde forpligtelse. Endvidere har der ikke 
været tilvejebragt den nødvendige finansiering fra den afsatte reserve til dækning af udgifter til 
indkøbte vacciner.

Opskrivning af reserve til vaccination
Der blev på finansloven for 2022 afsat en reserve til gennemførelsen af den danske vaccinations-

plan mod COVID-19 på 1.350 mio. kr. Midlerne kan bl.a. anvendes af relevante myndigheder, 
herunder Statens Serum Institut, til indkøb af vacciner, vaccinetransport, drift af vaccinationscentre 
og vaccinationsindsatsen, herunder honorarer og IT-udgifter. Reserven var forudsat revurderet i takt 
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med faktiske vaccineindkøb og realisering af vaccinationsplanens faser. Der har vist sig et behov 
for at opskrive reserven med yderligere 906,1 mio. kr. i 2022 med henblik på at dække udgifterne 
til vaccinationsindsatsen. Det samlede finansieringsbehov vedr. vaccineindkøb for 2022 forventes 
således på nuværende tidspunkt at udgøre 2.832,4 mio. kr. svarende til det samlede omfang af 
indgåede forpligtelser.

Statens Serum Instituts udgifter til COVID-19 vaccineindkøb mv. i 2022
I relation til vaccination mod COVID-19 varetager Statens Serum Institut dels en række opgaver 

omkring indkøb, opbevaring, håndtering og distribution af de forskellige COVID-19 vacciner, dels 
opgaver omkring overvågning af virkningerne af vaccinerne mv.

Udgifterne i indeværende aktstykke omfatter alene Statens Serum Institut udgifter til betaling 
for selve vaccinerne i forhold til vaccineleverandørerne. De resterende udgifter vedrørende vaccina-
tionsplanen mod COVID-19 for Sundhedsministeriets koncern i 2022 er under konsolidering og 
forelægges derfor i særskilt aktstykke i 2. kvartal 2022.

I perioden januar 2022 – juni 2022 har Statens Serum Institut forventede udgifter til indkøb af 
vacciner (ekskl. udgifter til håndtering og overvågning mv.) for 1.926,3 mio. kr., hvoraf der er 
afholdt udgifter for ca. 528 mio. kr. i januar 2022 og februar 2022. Med finansloven for 2022 er 
der afsat 500,0 mio. kr. under 16.35.01. Statens Serum Institut til indkøb af COVID-19 vacciner, 
hvorfor merfinansieringsbehovet er på 1.426,3 mio. kr. Med aktstykket overføres således finansiering 
til udgifter fra den afsatte reserve på § 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine på 1.350,0 
mio. kr. suppleret af direkte opskrivning uden modgående finansiering på 76,3 mio. kr.

Statens Serum Institut har på nuværende tidspunkt indgået forpligtelser vedrørende køb af CO-
VID-19 vacciner svarende til forventede udgifter i hele 2022 på samlet set 2.832,4 mio. kr. De 
endelige levereringstidspunkter og dermed faktisk afregning er behæftet med usikkerhed, idet de 
afhænger af producenternes leverancer, herunder af om/hvornår de sidste vacciner godkendes til 
brug.

Betalingen af de forskellige fakturaer gennemføres typisk i fremmed valuta, hvorfor de endelige 
udgifter vil afhænge af de relevante valutakurser på afregningstidspunktet, ligesom de forventede 
udgifter i 2022 vil afhænge af de endelige leveringstidspunkter. Det bemærkes endvidere, at forskel-
lige betingelser i de forskellige kontrakter f.eks. med hensyn til videresalg, kan påvirke de endelige 
udgifter.

De endelige udgifter for Danmark vil tillige afhænge af, om vaccinerne doneres eller videresælges, 
f.eks. til lande uden for EU.

Udgifterne til opskrivning af reserven med 906,1 mio. kr. finansieres ved en direkte opskrivning 
af Sundhedsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 uden modgående 
finansiering. Uforbrugt bevilling nedskrives på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022.

Med henblik på i løbet af året at kunne foretage yderligere overførsler fra den afsatte reserve til 
Statens Serum Institut anmodes endvidere om hjemmel til, at der etableres en overførselsadgang i 
2022 mellem § 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine og § 16.35.01. Statens Serum Insti-
tut, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.2.9.1. Bevillingsoverførsler. Overførsler mellem de to hovedkonti 
vil herefter kunne ske efter godkendelse fra Finansministeriet. Overførslerne vil skulle fremgå af lov 
om tillægsbevilling for 2022.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift, mio. kr.

§ 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine
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10. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine
49. Reserver og budgetreguleringer -443,8 mio. kr.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed.)
13. COVID-19 relaterede udgifter

22. Andre ordinære driftsomkostninger 1.426,3 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering til de 
forventede udgifter kan blive tilvejebragt i indeværende finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om, at der tilføres i alt 906,1 mio. kr. i 2022 til § 
16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine og 76,3 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum 
Institut. Udgifterne håndteres ved en direkte opskrivning af Sundhedsministeriets bevilling uden 
modgående finansiering. Endvidere overføres 1.350,0 mio. kr. fra § 16.11.72. Reserve vedrørende 
COVID-19 vaccine til § 16.35.01 Statens Serum Institut. På forslag til lov om tillægsbevilling for 
2022 opføres følgende:

Udgift, mio. kr.

§ 16.11.72. Reserve vedrørende COVID-19 vaccine -443,8 mio. kr.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed.) 1.426,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. marts 2022

Magnus Heunicke

/ Cecilie Louise Svane Olesen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-04-2022
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