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Justitsministeriet. København, den 10. december 2020.

a.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til:
– at der tilføres 2.658 mio. kr. til § 11.11.77 Indkøb af værnemidler mv. til kompensation for de
ekstraordinære udgifter til indkøb af værnemidler mv. samt til Testcenter Danmark i 2020.
– at justitsministeren ved optagelse af ny (ændret) tekstanmærkning bemyndiges til at overføre
1.425 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden, 112 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland, 42
mio. kr. i 2020 til Region Nordjylland, 21 mio. kr. i 2020 til Region Syddanmark og 60 mio.
kr. i 2020 til Region Sjælland som kompensation for afholdte og forventede udgifter i regi af
Den Nationale Operative Stab (NOST) og Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) samt til
Testcenter Danmark fra § 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19.
– at justitsministeren ved optagelse af ny (ændret) tekstanmærkning bemyndiges til at overføre
998 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune som kompensation for afholdte og forventede udgifter
i regi af NOST/SFOS samt til Testcenter Danmark fra § 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv.
COVID-19.
– at den endelige refusion kan justeres forud for den endelige opgørelse på forslag til lov om til‐
lægsbevilling for 2020, med henblik på at bevillingstilførslen så vidt muligt afspejler de udgifter,
som forventes at blive afholdt i kommunernes og regionernes regnskaber for 2020.

b.

I forbindelse med håndteringen af COVID-19 tiltrådte Finansudvalget med akt. 140 af 8. april 2020,
at staten kan afregne med regionerne, herunder Region Hovedstaden, og kommuner, herunder Aar‐
hus Kommune, i forbindelse med indkøb i regi af NOST til håndtering af udbruddet af COVID-19
og dække tab forbundet med den statslige andel af de fælles indkøb ligeledes i regi af NOST til
håndtering af udbruddet af COVID-19. Fra den 28. august 2020 er indkøbene koordineret i regi af
Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).
De faktisk afholdte NOST/SFOS-udgifter, som er afrapporteret af Danske Regioner og Aarhus
Kommune, er ultimo november 2020 opgjort til i alt 5.058 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1.
Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Aarhus Kommune har koordineret deres indkøb af
værnemidler mv. i regi af NOST/SFOS på vegne øvrige regioner og kommuner. Region Hovedstaden
har afholdt udgifter for 2.878 mio. kr., Region Midtjylland har afholdt udgifter for 438 mio. kr.,
og Aarhus Kommune har afholdt udgifter for 1.652 mio. kr. i 2020 til indkøb af værnemidler mv.
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i regi af NOST/SFOS. Derudover har Region Nordjylland afholdt udgifter til etablering og drift af
coronaprover.dk på 15 mio. kr.
Tabel 1. NOST/SFOS-udgifter i Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nord‐
jylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Aarhus Kommune i 2020
Region Ho‐
vedstaden

Region Midt‐
jylland

Region Nord‐
jylland

Region Syd‐
danmark

Region
Sjælland

Aarhus
Kommune

I alt

Faktisk afholdte udgif‐
ter,1) i alt

2.878

438

38

16

36

1.652

5.058

- heraf værnemidler mv.
heraf medarbejdere, lager
mv.
heraf Testcenter Danmark
Skønnede udgifter for res‐
ten af 2020
Forventede udgifter i
2020, i alt

1.956
668

341
62

15

-

-

1.558
94

3.855
839

254
328

35
35

23
4

16
5

36
24

585

364
981

3.206

473

42

21

60

2.237

6.039

-1.781

-361

-

-

-

-1.239

-3.381

1.425

112

42

21

60

998

2.658

Mio. kr. (2020-pl)

Allerede afholdt refusion
med akt. 233 af 17. juni
2020
Udestående refusion

1)

Kilde: Indberetninger d. 4. december 2020 og 7. december 2020 af Aarhus kommune og 4. december 2020 og 7. december 2020 af Danske
Regioner på vegne af regionerne.
Note: Kommunernes indberetning indeholder kun fakturaer, som er betalt.

Ud over indkøb af værnemidler mv. har regionerne samlet set afholdt udgifter for 364 mio. kr. til
Testcenter Danmark.
Danske Regioner og Aarhus Kommune skønner, at der for resten af året vil blive afholdt udgifter
for yderligere 981 mio. kr., således at de samlede udgifter til indkøb af værnemidler mv. i regi af
NOST/SFOS samt til Testcenter Danmark for 2020 estimeres til 6.039 mio. kr.
I henhold til akt. 233 af 17. juni 2020 er der i 2020 allerede afholdt refusion på 1.781 mio. kr. til
Region Hovedstaden, 361 mio. kr. til Region Midtjylland og 1.239 mio. kr. til Aarhus Kommune til
kompensation for udgifter til indkøb af værnemidler mv. i regi af NOST/SFOS.
Med afsæt i det samlede udgiftsskøn for 2020 anmodes der om, at der foretages yderligere refusion
for i alt 2.658 mio. kr. i 2020, heraf 1.425 mio. kr. til Region Hovedstaden, 112 mio. kr. til Region
Midtjylland, 42 mio. kr. til Region Nordjylland, 21 mio. kr. til Region Syddanmark, 60 mio. kr. til
Region Sjælland og 998 mio. kr. til Aarhus Kommune.
Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Aarhus Kommune har løbende indberettet udgifter til
værnemidler til NOST indtil 28. august 2020 og herefter til SFOS. De opgjorte udgifter for 2020
omfatter realiserede udgifter og skønnede udgifter for den resterende del af 2020 til indkøb af
værnemidler mv. Der tilvejebringes med aktstykket mulighed for at justere refusionen forud for den
endelige opgørelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020, således at den endelige refusion
så vidt muligt afspejler de udgifter, der forventes at blive afholdt i kommunernes og regionernes
regnskaber for 2020. Eventuelle afvigelser mellem optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for
2020 og de endelige regnskabstal vil blive håndteret ved et aktstykke i 2021.
Der lægges med aktstykket op til at justere de to tekstanmærkninger til § 11.11.77. Indkøb af
værnemidler mv. COVID-19 med henblik på at afspejle de opdaterede beløb, som justitsministeren

3

bemyndiges til at overføre til kommuner og regioner. De eksisterende tekstanmærkninger bemyndi‐
ger justitsministeren til at afregne med kommuner og regioner svarende til opgørelsen i akt. 233 af
17. juni 2020. De nye (ændrede) tekstanmærkninger giver justitsministeren materiel hjemmel til at
overføre de i nærværende aktstykke opgjorte beløb for 2020 samt justere disse beløb forud for den
endelige opgørelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020, således at den endelige refusion
så vidt muligt afspejler de udgifter, der forventes at blive afholdt i kommunernes og regionernes
regnskaber for 2020.
Med henblik på refusion for kommunale og regionale udgifter til værnemidler mv. i regi af NOST/
SFOS samt til Testcenter Danmark anmodes der således samlet om, at der overføres 2.658 mio.
kr. til Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region
Sjælland og Aarhus Kommune. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført og
risikerer at påføre dansk økonomi, lægges der op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående
reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. Ændringerne for finansåret 2020, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:
Udgifter
§ 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19
10. Almindelig virksomhed
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

2.658 mio. kr.

c.

Aktstykket forelægges nu med henblik på at tilvejebringe hjemmel til at kunne påbegynde refusionen
for udgifter til indkøb af værnemidler mv. i regi af NOST/SFOS samt til Testcenter Danmark i
indeværende finansår.

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres
2.658 mio. kr. i 2020 til § 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19, og at justitsministeren
heraf bemyndiges til at overføre 1.425 mio. kr. til Region Hovedstaden, 112 mio. kr. til Region
Midtjylland, 42 mio. kr. til Region Nordjylland, 21 mio. kr. til Region Syddanmark, 60 mio. kr. til
Region Sjælland og 998 mio. kr. til Aarhus Kommune som kompensation for udgifter til indkøb af
værnemidler mv. i regi af NOST/SFOS samt til Testcenter Danmark i 2020. Der anmodes endvidere
om, at den endelige refusion kan justeres forud for den endelige opgørelse på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2020 med henblik på bevillingstilførslen så vidt muligt afspejler de udgifter, der
forventes at blive afholdt i kommunernes og regionernes regnskaber for 2020, således at der med
forbehold for denne justering opføres følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020:
§ 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19

Udgift
2.658 mio. kr.

Der anmodes endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020
foretages følgende ændringer til affattelse af tekstanmærkninger under § 11. Justitsministeriet:
Materielle bestemmelser
”Ny (ændret) tekstanmærkning ad 11.11.77.
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Justitsministeren bemyndiges til at overføre 2.237 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til kom‐
pensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) og Styrelsen for
Forsyningssikkerhed (SFOS) til håndtering af COVID-19. Refusionen vil kunne justeres forud for
endelige opgørelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020, således at den endelige refusion
så vidt muligt afspejler de udgifter, der forventes at blive afholdt i Aarhus Kommunes regnskab for
2020. ”
”Ny (ændret) tekstanmærkning ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 3.206 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden, 473 mio.
kr. i 2020 til Region Midtjylland, 42 mio. kr. i 2020 til Region Nordjylland, 21 mio. kr. i 2020 til
Region Syddanmark og 60 mio. kr. i 2020 til Region Sjælland til kompensation for udgifter afholdt
i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) og Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) samt
til Testcenter Danmark til håndtering af COVID-19. Refusionen vil kunne justeres forud for endelige
opgørelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020, således at den endelige refusion så vidt
muligt afspejler de udgifter, der forventes at blive afholdt i regionernes regnskaber for 2020. ”

f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. december 2020

NICK HÆKKERUP
/ Joakim Thaning
Til Finansudvalget.

