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Finansministeriet. København, den 20. april 2017.

a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017:
– overføres 6,2 mio. kr. til § 07.11.01 Departementet (Finansministeriet)
– overføres 7,7 mio. kr. til § 10.11.01 Departementet (Økonomi- og Indenrigsministeriet)
– foretages en forhøjelse af lånerammen for § 10.11.01 Departementet (Økonomi- og Indenrigsmi-

nisteriet) med 0,6 mio. kr. fra 2017 og frem
– overføres 4,0 mio. kr. til § 16.11.01 Departementet (Sundheds- og Ældreministeriet).

Anmodningen sker på baggrund af regeringsudvidelsen som følge af den kongelige resolution af
28. november 2016. Udgiften på 17,9 mio. kr. i 2017 finansieres af de på § 35.11.01 Merudgifter ved
nye bevillingsforslag opførte midler.

b. På baggrund af den kongelige resolution af 28. november 2016 er der indgået udgiftsneutrale over-
flytninger af opgaver på tværs af de ministerier, der er berørt af regeringsudvidelsen.

Som følge af oprettelsen af et nyt ministerium (Økonomi- og Indenrigsministeriet) samt etablering
af en række nye ministerposter, anmodes der med nærværende aktstykke om merbevilling til at dæk-
ke de yderligere udgifter, der følger heraf. Det gælder bl.a. udgifter til topledelse, etablering af mini-
stersekretariater og øvrig departementsbetjening.

Konkret anmodes der om:
– overførsel af 6,2 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. i lønsum, til Finansministeriets departement i 2017 til

oprettelse af et ministersekretariat til at understøtte ministeren for offentlig innovation.
– overførsel af 7,7 mio. kr., heraf 5,9 mio. kr. i lønsum, til Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2017

samt en udvidelse af lånerammen med 0,6 mio. kr. fra 2017 og frem til brug for udgifter til tople-
delse, herunder ansættelse af en departementschef, samt etablering af ministersekretariat. Der er
tale om en delvis reetablering af lånerammen, så niveauet flugter med det overførte ressortansvar i
den kongelige resolution af 28. november 2016.

– overførsel af 4,0 mio. kr., heraf 3,8 mio. kr. i lønsum, til Sundheds- og Ældreministeriet i 2017 til
opnormering af ministersekretariatet til at understøtte ældreministeren.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 blev det daværende Økonomi- og Indenrigs-
ministerium nedlagt, og størstedelen af ministeriets opgaver overført til Finansministeriet. Finansmi-
nisteriet oplevede efterfølgende et rammefald på 19,4 mio. kr. mellem 2015 og 2016, der blev ind-
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budgetteret ved tiltrædelse af den daværende V-regering. Heraf kan 8,2 mio. kr. direkte henføres til
synergigevinster ved sammenlægning af ministerierne. Merbevillingsbehovet skal således ses i lyset
af ophøret af synergigevinster.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 specificeres således:

Udgift, mio. kr.
§ 07.11.01. Departementet (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed
18. Løn 4,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5

§ 10.11.01. Departementet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Løn 5,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,8

§ 16.11.01. Departementet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Løn 3,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -17,9

49. Reserver og bud reg

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at afholde udgifterne i indeværende fi-
nansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der i 2017:
– overføres 6,2 mio. kr. til § 07.11.01 Departementet (Finansministeriet)
– overføres 7,7 mio. kr. til § 10.11.01 Departementet (Økonomi- og Indenrigsministeriet)
– foretages en forhøjelse af lånerammen i Økonomi- og Indenrigsministeriet med 0,6 mio. kr. fra

2017 og frem
– overføres 4,0 mio. kr. til § 16.11.01 Departementet (Sundheds- og Ældreministeriet).

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 opføres følgende:

Udgift, mio. kr.
§ 07.11.01. Departementet (Driftsbev.) 6,2

§ 10.11.01. Departementet (Driftsbev.) 7,7

§ 16.11.01. Departementet (Driftsbev.) 4,0

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -17,9
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København, den 20. april 2017

KRISTIAN JENSEN

/ Hanne Lund-Christensen

Til Finansudvalget.
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