Finansudvalget 2018-19
FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 506
Offentligt

Bilag – FiU alm. del spørgsmål 506
Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2015

2016

2017

2018

2019
(forventet)

0,7 mio. kr.

0,7 mio. kr.

0,7 mio. kr.

-

-

§ 6. Udenrigsministeriet
Udviklingspolitisk Råd

01-01-2017

Ekspertpanel for globale vækstcentre - Kina

01-11-2018

01-03-2019

§ 7. Finansministeriet
Advisory board for informationssikkerhed

06-12-2018

Partnerskab om kompetenceopbygning på cyber- og informationssikkerhedsområdet

28-01-2018

Statens it-udvalg

21-11-2017

Udfordringspalenerne

25-04-2017

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6 mio. kr.

0,4 mio. kr.

30-06-2018

§ 8. Erhvervsministeriet
TeknologipagtRådet

19-04-2018

-

-

-

-

-

-

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi

08-05-2018

31-01-2019

-

-

-

-

-

Forum for Udbud

30-10-2018

-

-

-

-

-

-

SMV: Board

16-11-2018

-

-

-

-

-

-

Advisory Board for Digital Hub Denmark

18-09-2018

-

-

-

-

-

-

Digitalt vækstpanel

02-05-2016

09-05-2017

-

-

-

-

-

Arbejdsgruppen for eftersynet af den finansielle regulering

01-06-2017

30-04-2018

-

-

-

-

-

Basel-ekspertgruppe

08-02-2017

07-02-2018

-

-

-

-

-

Iværksætterpanelet

07-04-2017

-

-

-

-

-

-

Ekspertgruppe om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

29-03-2016

16-09-2016

-

50 t. kr.

-

-

-

Dialog forum for samfundsansvar og vækst

23-02-2016

31-12-2017

-

-

-

-

-

Udviklingspolitisk Råd blev (ny)oprettet pr. 1.1.2017
ved en sammenlægning af det tidligere Udviklingspolitiske Råd og Danidas Bevillingskomite.

Side 2 af 10

Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2015

2016

2017

2018

2019
(forventet)

Arbejdsgruppe om opdatering af vejledning
om samfundsansvar

31-05-2017

31-12-2017

-

-

-

-

-

Rådet for samfundsansvar og verdensmål1

10-10-2018

01-10-2020

-

-

-

0,1 mio. kr.

0,3 mio. kr.

Rådet for Deleøkonomi

30-01-2019

-

-

-

-

-

-

Advisory Board for cirkulær økonomi

28-10-2016

07-06-2017

-

-

-

-

-

Arbejdsgruppe om ansvarlig drift af andelsboligforeninger

20-02-2017

10-06-2017

-

-

-

-

-

Arbejdsgruppe om penge under bordet

15-02-2018

01-08-2018

-

-

-

-

-

Ekspertgruppen om Dataetik

12-03-2018

22-11-2018

-

-

-

0,2 mio. kr.

-

Vækstteam for handel og logistik

25-04-2018

19-11-2018

-

-

-

-

-

Virksomhedsrådet for it-sikkerhed

16-03-2016

-

-

-

-

-

-

Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd

01-01-2018

-

-

-

-

-

-

Vækstteam for Det Blå Danmark

01-05-2016

30-04-2017

-

-

-

-

-

Vækstteam for life science

09-06-2016

31-03-2017

-

-

-

-

-

Vækstteam for kreative erhverv

12-04-2018

29-10-2018

-

-

-

-

-

Ekspropriationsudvalget

15-05-2017

12-06-2018

-

-

-

50 t. kr.

-

Arbejdsgruppe om oplevelsesøkonomiske
centre

09-06-2016

03-07-2018

-

-

-

-

-

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme

26-06-2017

06-04-2018

-

-

0,1 mio. kr.

0,2 mio. kr.

-

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

01-01-2016

-

-

0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr.

Planklagenævnet

01-02-2017

-

-

-

0,7 mio. kr.

0,7 mio. kr.

0,5 mio. kr.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

01-02-2017

-

-

-

0,8 mio. kr.

0,7 mio. kr.

1,2 mio. kr.

Udvalg om ejerlejlighedsloven

23-06-2016

21-03-2018

-

90 t. kr.

0,3 mio. kr.

80 t. kr.

-

Udvalget for levedygtige landsbyer

30-06-2017

09-04-2018

-

-

70 t. kr.

0,2 mio. kr.

-

Arbejdsgruppe om eventuelle regelændringer
på baggrund af Atea-sagen

28-02-2019

31-06-2019

-

-

-

-

-

Arbejdsgruppen nedlægges, når der er afrapporteret
i 1. halvår 2019.

Dataetisk Råd

03-04-2019

-

-

-

-

-

-

Der er endnu ikke taget stilling til vederlag

Det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen

15-05-2017

-

-

-

-

-

-

Rådet er forankret i EM, men BM afholder udgift til
formandsvederlag
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Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2015

2016

2017

2018

2019
(forventet)

Revisorrådet/Eksamensudvalget

01-07-2016

-

-

70 t. kr.

80 t. kr.

0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

01-01-2019

-

-

-

-

-

1,6 mio. kr.

Saneringsudvalget

03-02-2016

24-10-2017

-

-

-

-

-

Skattelovrådet

29-09-2016

-

-

20 t. kr.

0,1 mio. kr.

0,2 mio. kr.

0,2 mio. kr.

Det tværministerielle Legacy-udvalg

13-06-2017

-

-

-

70 t. kr.

0,2 mio. kr.

-

Arbejdsgruppe om Succession til erhvervsdrivende fonde

15-11-2016

26-06-2018

-

-

40 t. kr.

80 t. kr.

-

-

-

- 0,4 mio. kr.2

1,3 mio. kr.

Beskikkelsesperioden af de tre nuværende ghettorepræsentanter løber fra 1/7 2018 til 31/12 2021.
Lovgivningen om ghettorepræsentanter blev 3. behandlet og vedtaget 20/12 2018.

40 t. kr.

30 t. kr.

Der afholdes kun udgifter til vederlag til formanden.

-

-

0,5 mio. kr.

-

Regnskabstal for 2017 og 2018.

-

-

Medlemmernes eventuelle rejseudgifter dækkes af
Justitsministeriet.

70 t. kr.

70 t. kr.

Der afholdes alene udgifter (honorar) til formanden
på § 12.11.01.20. Beløbet afholdes af Christiansø
Administration.

§ 9. Skatteministeriet

Aflønning af to eksterne eksperter

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Regeringens tre særlige ghettorepræsentanter

2018

§ 11. Justitsministeriet
Udvalg om revision af auktionslederloven og
lov om handel med brugte genstande samt
pantelånervirksomhed

02-05-2017

Det Nationale Råd for Bandebekæmpelse

22-08-2018

Udvalget om Undersøgelseskommissioner

04-11-2016

Ekspertpanel (voldtægt)

01-10-2018

10 t. kr.

25-10-2018

-

80 t. kr.

31-05-20193

§ 12. Forsvarsministeriet
Kontakt- og udvikling Ø-rådet på Christiansø

23-11-2016

-

50 t. kr.4

70 t. kr.

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet5
Nationalt ID-center (NIDC)

01-01-2017

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE)

01-01-2018

§ 15. Børne- og Socialministeriet
Rådgivende udvalg for Familieretshuset

01-04-2019

jf. § 45 i Lov om Familieretshuset. Børne- og socialministeren har fastsat en forretningsorden for udvalget, jf. bekg. 288 af 20. marts 2019. Det fremgår af
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Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2015

2016

2017

2018

2019
(forventet)
denne, at udvalgets 5-10 medlemmer – ej formanden - modtager godtgørelse for befordring i forbindelse med deres deltagelse i udvalgets møder. Udgiften hertil afholdes af staten, jf. § 5, stk.3. Der er
således ikke vederlag forbundet med deltagelse i
det rådigvende udvalg.

Tværministerielt udvalg om bedre udveksling
af relevant viden om børn i overgange

28-08-2017

26-06-2018

Udvalg for god organisering af læringsmiljøet

31-08-2016

10-01-2017

10 t. kr.
Oprettelsesdato er datoen for første møde, mens
nedlæggelsesdato er datoen for offentliggørelse af
inspirationsmaterialet (afrapportering i december
2016).

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
Bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020
Forsknings- og infrastrukturudvalg (rådgivende udvalg under Bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020)
Patient- og borgerudvalg (rådgivende udvalg
under Bestyrelsen for den nationale strategi
for Personlig Medicin 2017-2020)
Etisk udvalg (rådgivende udvalg under Bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig
Medicin 2017-2020)
Den nationale bestyrelsen for data på sundheds- og ældreområdet
Internationalt Advisory Board under Bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig
Medicin 2017 - 2020
Biologiudvalget
Udvalget for det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen
Det nationale råd for Videnscenter for værdig
ældrepleje
Sundhedsstyrelsen, Rådgivende udvalg for
Nationale kliniske retningslinjer

27-04-2017

-

-

-

20-06-2017

-

-

-

20-06-2017

-

-

-

20-06-2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11-10-2016

-

20-06-2017

19-09-2016

05-01-2016

26-06-2017

06-03-2018
08-05-2017

§ 17. Beskæftigelsesministeriet
Ferieudvalget

01-08-2015

01-07-2017

0,1 mio. kr.

0,5 mio. kr.

0,4 mio. kr.

-

-

Seniortænketanken

31-05-2018

30-06-2019

-

-

-

40 t. kr.

80 t. kr.

Arbejdet i Biologiudvalget er ulønnet. Formanden for
Biologiudvalget indtræder som medlem af Farmakopénævnet og vil i kraft af medlemsskabet deri modtage et vederlag efter statens regler.

Erstatter Nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer
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Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2016

2017

2018

2019
(forventet)

-

-

-

-

-

Formand og medlemmer har ikke fået vederlag

-

-

80 t. kr.

80 t. kr.

80 t. kr.

Overtaget fra EM i november 2016

-

-

0,2 mio. kr.

0,7 mio. kr.

-

-

-

-

-

0,2 mio. kr.

Ekspertudvalg nedsat af regeringen (besluttet på KU
d. 8. juni 2018)

0,1 mio. kr.

Del af regeringsgrundlaget fra 2016.

2015
Disruptionrådet

01-05-2017

Implementeringsrådet6

01-12-2015

Ekspertudvalget for arbejdsmiljø

01-07-2017

07-02-2019

01-09-2018

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ekspertudvalg om SU
Regeringens tværministerielle udvalg om effekterne af forskning.

Afrapportering
31-01-2019 ved udgangen
af 2019
Sommeren
Februar 2017
2019

Internt Udvalg om Bedre optagelsessystem for
de videregående uddannelser samt desuden
en referencegruppe og en følgegruppe

01-10-2018

01-10-2019

Ekspertpanel tilknyttet udviklingen af kvalitetsmåling af de videregående uddannelser (Læringsbarometer)

Januar 2018

Ultimo 2018

Ekspertudvalget for resultatbaseret fordeling
af basismidler til forskning
Tværministeriel arbejdsgruppe vedr. atomaffald
Tværministeriel arbejdsgruppe vedr. civile raketaktiviteter

0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr.

Afrapportering
og afslutning af
09-05-2018 udvalgets arbejde
29.03.2019
01-06-2016

01-09-2017

01-04-2018

01-12-2018

Internationalt ekspertpanel for videnbaseret innovation i verdensklasse

Forventes af12-12-2018 sluttet september 2019

Internationalt ekspertpanel for evaluering af
Innovationsfonden

Start august Afsluttet marts
2018
2019

Internt udvalg uden vederlag til formand og medlemmer, der alle er ansatte i UFM. Udvalget er nedsat
pba. Regeringens udspil "Fleksible uddannelser til
fremtiden". Medlemmerne af referencegruppen er
fra uddannelsesinstitutioner og Studievalg Danmark.
Medlemmerne af følgegruppen er fra elev- og studenterorganisationer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Der gives heller ikke vederlag til
medlemmer af reference- og følgegruppen.
Afledt af den politiske aftale om nyt bevillingssystem
for de videregående uddannelser fra november
2017

0,2 mio. kr.

0,4 mio. kr.

Initiativ i regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi "Danmark klar til fremtiden"

Tværministeriel arbejdsgruppe, som ikke har haft
(udgifter til vederlag til) formand og medlemmer.
Tværministeriel arbejdsgruppe, som ikke har haft
(udgifter til vederlag til) formand og medlemmer.
Regeringen fremlagde i december 2017 sine mål og
pejlemærker for fremtidens forskning og innovation i
den forsknings- og innovationspolitiske strategi –
Danmark klar til fremtiden. Det fremgår, at regeringen vil nedsætte et internationalt ekspertpanel, der
0,5 mio. kr.
skal komme med anbefalinger til, hvordan Damarks
indsats for videnbaseret innovation kan blive i verdensklasse og understøtte, at aktørerne arbejder effektivt og i tæt sammenhæng mod fælles overordnede mål.
Det følger af ”Aftale om Danmarks Innovationsfond
0,2 mio. kr.
– Fonden for strategisk forskning, højteknologi og
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Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2015

Forum for Forskningsfinansiering

01-11-2018

Udvalg for bedre universitetsuddannelser

01-04-2017

Det Tværministerielle Rumudvalg

01-05-2018

Meriteringsudvalget

01-10-2018

Småfagsrådet

01-05-2018

Udvalg om forskningsbiblioteker (formandskab
Kulturministeriet)
International organisationskomité for Big Science Business Forum 2018
Ekspertpanel vedr. udbytte af dansk medlemskab af internationale forskningsinfrastrukturer

2017

2018

2019
(forventet)
innovation” af 3. oktober 2013, at Danmarks Innovationsfond skal evalueres i 2018. Evalueringen af
Danmarks Innovationsfond indgår også som initiativ
i Regeringens Forsknings- og Innovationspolitiske
strategi "Danmark - klar til fremtiden". Panel formand (60.000 DKK)/4 x Paneldeltagere (45.000
DKK)
Initiativ i regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi "Danmark klar til fremtiden"

01-03-2018

2016

Arbejdsgruppen for styrket teknologioverførsel
fra universiteterne

2016

0,4 mio. kr.
-

-

-

-

01-03-2019

-

-

01-04-2019

-

-

-

-

-

-

01-05-2018

01-02-2019

01-01-2017

31-12-2018

-

-

01-10-2017

31-03-2018

-

-

Arbejdsgruppe vedr. strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur

01-12-2017

30-11-2018

Arbejdsgruppe vedr. in-kind bidrag til European Spallation Source

15-03-2018

01-10-2018

Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af dansk
strategi 2.0 for European Spallation Source

15-03-2019

30-11-2019

Ekspertpanel vedr. eftersyn af følgeforskningscentre

01-05-2019

30-06-2019

VEU-trepart-arbejdsgruppe (Voksen Efteruddannelsesstøtte)

12-03-2018

31-12-2021

-

-

-

Nedsat i fællesskab af UFM og Rektorkollegiet i fællesskab med repræsentanter fra både UFM og universiteterne for at løfte initiativet i Regeringen FoIstrategi og udarbejde forslag til strategi for digital
forskningsinfrastruktur
Arbejdsgruppe nedsat af UFM med henblik på sparring og dialog med formulering af forslag vedr. modeller for in-kind bidrag til driftsfasen. Gruppen bestod af universitetsrepræsentanter, og opgaven er
beskrevet i den danske ESS-strategi.
Arbejdsgruppe nedsat af ESS-rådgivningsgruppen
efter forslag fra UFM med henblik på dialog og spar- ring vedr. formuleringen af en ny dansk strategi. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra universiteter, GTS, erhvervsliv og DI
-

-

-

Gruppen som består af arbejdsmarkedets parter og
uddannelsesinstitutioner under UFM er nedsat for at
rådgive om videregående VEU, herunder kvalitet,
indhold og digitalisering.
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Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2015

2016

2017

2018

RKV-arbejdsgruppe (Realkompetencevurdering)

Primo 2018

Ultimo 2019

-

Ekspertgruppen for evalueringen af læreruddannelsen

26-10-2017

15-01-2019

0,2 mio. kr.

Følgegruppen for pædagoguddannelsen

06-10-2017

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

01-07-2017

Arbejdsgruppen med ansvar for revision af the
Danish Code of Conduct for Research Integrity

30-09-2018

-

-

0,3 mio. kr.

2019
(forventet)
RKV arbejdsgruppen skal som følge af Trepartsaftalen III kortlægge potentialer og barrierer i forhold til
brugen af realkompetencevurderinger på det videregående niveau og komme med anbefalinger. Ar- bejdsgruppen er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet og består af uddannelsesinstitutionerne (erhvervsakademier og professionshøjskoler),
arbejdsmarkedets parter og med inddragelse af Undervisningsministeriet.

Beløbet afsat til honorarer dækker over honorar til
formanden for nævnet samt til de 8 nævnsmedlemmer. Nævnsmedlemmerne får et fast honorar
0,5 mio. kr. (21.085,77 pr. år), imens formandens honorar afregnes i overensstemmelse med finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.
Arbejdsgruppen er nedsat med henblik på at drøfte
kodekset samt foretage en eventuel revision heraf.
Formandskabet varetages af Det Juridiske Kontor i
Styrelsen for Forskning og Uddannelse og sekretariatet betjenes af samme kontor. Arbejdsgruppen består af 8 medlemmer indstillet af Danske universiteter, 1 medlem indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond, 1 medlem indstillet af Sektorforskningens
Direktørkollegium og 1 medlem indstillet af Innovationsfonden.

§ 20 Undervisningsministeriet
Ekspertudvalg for 10. klasse

01-03-2019

Ekspertgruppe for elevfordeling

25-01-2019

Ekspertgruppen om voksen-, efter- og videreuddannelse
Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

31-12-2019

0,5 mio. kr.
0,2 mio. kr.

19-08-2016

01-06-2017

0,2 mio. kr.

21-01-2016

28-02-2017

0,7 mio. kr.

Ekspertgruppen for inklusionseftersynet

01-11-2015

11-05-2016

Ekspertgruppen for Naturvidenskabens ABC

22-09-2018

Brugen af ordet ekspertgruppe i forhold til inklusionseftersynet kan godt kan være lidt misvisende, da
det ikke var eksperter i traditionel forstand, men lærere, pædagoger, kommunale folk mv.

0,4 mio. kr.

60 t. kr.

0,2 mio. kr.
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Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2016

2017

2018

2019
(forventet)

-

-

-

-

-

-

-

0,1 mio. kr.

-

-

Ad hoc ekspertudvalg
Tidsbegrænset udvalg. Blev nedlagt, inden arbejdet
blev afsluttet

2015
§ 21. Kulturministeriet
Sprogteknologisk Udvalg

17-04-2018

Blankmedieudvalget

01-03-2017

01-09-2017

Betjenes af Dansk Sprognævn. Udvalget forventes
at afrapportere ultimo april 2019

Orkestertaskforce

01-09-2016

01-12-2016

-

-

30 t. kr.

-

-

Musikskoletænketanken

01-02-2016

01-08-2017

-

-

-

-

-

Tidsbegrænset udvalg.
Bogpanelet afløser det tidligere Bog- og Litteraturpanel.

Bogpanel

01-01-2019

Den Jyske Kunstfond

01-12-2022

-

-

-

-

40 t. kr.

01-01-2018

-

-

-

40 t. kr.

40 t. kr.7

Øernes Kunstfond

01-01-2018

-

-

-

40 t. kr.

40 t. kr.8

Udvalget om finansiering af dansk digital indholdsproduktion

01-03-2017

01-12-2017

-

-

0,3 mio. kr.

-

-

01-01-2018

/

/

0,2 mio. kr.

0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr.

0,2 mio. kr.

§ 22. Kirkeministeriet

Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund

Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund blev
etableret i 1998. Med lov om trossamfund uden for
folkekirken, nr. 1533/2017, der trådte i kraft den 1.
januar 2018, blev udvalget lovfæstet.

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
Ekspertgruppe for modernisering af dyrevelfærdslovgivning
Ekspertpanel vedr. fremtidig struktur for Miljøog fødevarelovgivningen (lovkompas II)
Kontaktudvalg for Administration og kontrol af
gødning

2016

17-06-2017

0,4 mio. kr.

0,2 mio. kr.

-

-

22-12-2015

28-06-2017

0,3 mio. kr.

0,3 mio. kr.

-

-

29-04-2016

-

-

-

-

-

Kontroludvalget for Økologisk Jordbrugsproduktion

01-08-2016

-

-

-

-

Advisory Board for cirkulær økonomi

01-10-2016

30-06-2017

-

-

-

-

-

Ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning

21-02-2017

19-12-2017

0,5 mio. kr.

-

-

FLP

Økologisk Erhvervsteam

01-04-2016

07-04-2017

20 t. kr.

-

-

Inkl. kørselsgodtgørelse. FLP

Advisory Board for mad- og måltidsvaner

01-11-2017

Foråret 2018

-

-

Ekspertgruppe med fokus på landbrugets økonomi
Udvalg vedr. regulering af husdyrbrug i nærheden af ammoniakfølsom natur

15-04-2019
(forventet)

Endnu ikke
fastsat

Udvalget er nedsat i henhold til aftale om hjælpepakke til landbruget (Tørkepakken)

-

Udvalget er under etablering.

20-02-2019

24-12-2019

80 t. kr.

Rådgiver LBT i spørgsmål om administration af og
kontrol med gødning mv.
Rådgiver LBST i spørgsmål om kontrol- og dispen- sationspraksis for økologiautoriserede primærbedrifter og forsyningsvirksomheder mv.

FL
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Tabel 1
Oprettede råd, nævn, udvalg, centre mv. fra 28. juni 2015 til april 2019

Enhedens navn

Dato for oprettelse

Evt. dato for
nedlæggelse

Årlige udgifter til vederlag til formand og medlemmer
(angivet i 2019-priser)
Evt. bemærkninger
2015

Udvalg vedr. ammoniakreducerende tiltag
(NEC-direktiv)

16-01-2019

Vækstteam for ingrediensbranchen

01-03-2018

Rådgivende Brugergruppe om udvikling af
Danmarks Nationale Artsportal

27-10-2016

Jury for Danmarks Naturkanon

02-07-2018

31-12-2019

Nationalt Plastikcenter

30-01-2019

31-12-2022

Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet
(VCØB)

06-04-2016

Vandråd

01-04-2017

Det Veterinærmedicinske Råd

14-09-2018

2016

2017

2018

2019
(forventet)
-

10-01-2019
-

-

-

-

0,3 mio. kr.

50 t. kr.

-

-

31-12-2017

-

-

-

-

50 t. kr.

50 t. kr.

Udvalget er under etablering.

Centeret er nedsat som en del af Regeringens Plastikhandlings-plan

Oprettet som led i Veterinærforlig III

§ 28. Transport,- Bygnings- og Boligministeriet
Ekspertudvalget på Havneområdet

01-05-2017

01-05-2018

Varebilsudvalget

01-10-2016

01-06-2017

§ 29. Energi-, Forsynings og Klimaministeriet
Ekspertrådet for risikoafdækningsordningen
for geotermiboringer
Ungeklimarådet

01-01-2017

0,2 mio. kr.

0,2 mio. kr.
Ingen vederlag

-

06-03-2019

Total

-

Udgifter anført i 2018 samt 1. kvartal 2019 forventes først udbetalt i april 2019 og udbetales i oktober 2018 niveau.
Vederlag udbetalt fra september til ultimo 2018.
3 Forventet dato for nedlæggelse.
4 Formanden blev antaget pr. 1. marts 2016 med henblik på at bistå med oprettelse af rådet.
2

0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr. 2,1 mio. kr. 7,3 mio. kr. 8,2 mio. kr. 9,5 mio. kr.

Anm: Eventuelle afvigelser i samlede årlige udgifter skyldes afrunding.
Kilde: Ministeriernes indberetninger.

1

-
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Udlændinge- og Integrationsministeriet har siden regeringens tiltrædelse den 28. juni 2015 oprettet Nationalt ID-center (NIDC), som organisatorisk er en del af ministeriets departement, og Nationalt Center
for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE), som organisatorisk er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. tabel 1.
Centrene har ikke en bestyrelse og der har således ikke været afholdt udgifter til vederlag til formand og medlemmer.
6 Beløbet reguleres ikke - det er samme pålydende beløb, der er udbetalt i 2017 og 2018. Samme beløb forventes derfor i 2019.
7 Der forventes i 2019 udpeget yderligere 3 menige medlemmer (som hver får et vederlag på 13.018 kr.) til fondens bestyrelse. Når/hvis dette sker forøges den samlede vederlagssum med 39.018 kr.
8 Der forventes i 2019 udpeget yderligere 1 menigt medlem (som får et vederlag på 13.018 kr.) til fondens bestyrelse. Når/hvis dette sker forøges den samlede vederlagssum med dette beløb.
5

