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Finansministeriet. København, den 18. juni 2020.

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om de merbevillinger til håndtering af CO-

VID-19, som Finansministeriet har godkendt optaget i perioden 27. marts – 17. juni 2020 i medfør af

akt. 123. af 27. marts 2020. Finansministeriet har i den pågældende periode godkendt optag af mer-

bevillinger for i alt 377,2 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. Dette er 100,0 mio.

kr. mere end ved seneste orientering af Finansudvalget pr. 29. april 2020.

Finansministeriet orienterer endvidere om, at Finansministeriet foreløbigt vil opretholde bemyndi-

gelsen i medfør af akt. 123 over sommerferieperioden.

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 2020, at der med Finansmini-

steriets godkendelse kan optages merbevillinger direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020 på samtlige driftsbevillinger og bevillinger af typen statsvirksomhed med henblik på at afholde

ekstraordinære driftsudgifter til håndtering af COVID-19.

Finansudvalget blev ved akt. 156 af 7. maj 2020 orienteret om, at Finansministeriet i perioden 27.

marts – 28. april havde godkendt optag af merbevillinger for i alt 277,2 mio. kr. Siden forelæggelsen

af akt. 156 har Finansministeriet godkendt optag af yderligere merbevillinger for i alt 100,0 mio. kr.

Merbevillinger på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 siden akt. 156

Finansministeriet har i perioden siden 28. april og frem til 17. juni godkendt optag af merbevillin-

ger for i alt 100,0 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1

Merbevillinger på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 i medfør af akt. 123,

28. april – 17. juni 2020

Initiativ og hovedkonto på finansloven Beløb, mio. kr.

§ 11. Justitsministeriet

Yderligere transport vedr. sikker transport af værnemidler

(§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.)
100,0
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Total 100,0

Samtlige 100,0 mio. kr. er optaget på hovedkontoen § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyn-

dighed mv. under Justitsministeriet. Merbevillingen er optaget med henblik på at afholde udgifter til

hjemtransport af indkøbte værnemidler som led i den indgåede transportaftale herom med DSV. Af

de 100,0 mio. kr. vedrører de 97,5 mio. kr. 10 flyvninger med kritiske værnemidler, som ikke kan

afvente anden transport, mens 2,5 mio. kr. vedrører transport af yderligere værnemidler med skib.

Udgifterne på 100,0 mio. kr. kommer oven i de 167,0 mio. kr. til transportaftalen, som fremgik af

akt. 156.

Transportaftalen med DSV udløb ved udgangen af den 7. juni 2020. Rigspolitiet har indgået en ny

transportaftale med DSV på vegne af Den Nationale Operative Stab (NOST) for hjemtagning af kriti-

ske forsyninger under COVID-19, som skal erstatte den tidligere aftale med DSV. Aftalen skal bl.a.

bidrage til opbygning af et nationalt lager af værnemidler mv.

Transportaftalen er konstrueret som en tre måneders rammeaftale med mulighed for forlængelse i

yderligere tre måneder. Rammeaftalen er en beredskabsmæssig transportaftale for forsyningssikker-

heden af kritiske forsyninger, herunder, men ikke begrænset til, værnemidler. Rammeaftalen kan be-

nyttes af stat, regioner, kommuner og alle underliggende styrelser. Der vil i videst muligt omfang

blive anvendt søtransport frem for lufttransport, så længe forsyningssituationen tillader det.

Status for brug af bemyndigelse i medfør af akt. 123

Det fremgik af akt. 123, at der ville blive gjort status for behovet for at opretholde bemyndigelsen i

medfør af nærværende aktstykke efter tre måneder.

Finansministeriet vurderer det for nuværende hensigtsmæssigt at opretholde bemyndigelsen i til-

fælde af, at der opstår akut behov for at afholde COVID-19-relaterede udgifter i sommerferieperio-

den. Finansministeriet vil efter sommerferieperioden, når Finansudvalgets faste mødekadence genop-

tages, endnu en gang revurdere behovet for at oprette bemyndigelsen.

København, den 18. juni 2020

NICOLAI WAMMEN

/ Kent Harnisch

Til Finansudvalget.
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