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§ 7.

Nr. 115. ad 07.13.01.
Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre
med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.
Nr. 116. ad 07.12.02.
Finansministeren kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og
tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliseringsstyrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.
Nr. 117. ad 07.12.01.
Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede
indtægter i perioden fra 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen.
Nr. 118. ad 07.12.04.
Midler, der af Finansministeren er overført til KL fra § 07.12.04.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.
Stk. 2. KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af
midlerne.
Stk. 3. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af
midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.
Nr. 119.
Satspuljen udgør i finansåret 2015 834,5 mio. kr. med tillæg af puljebeløbet for finansåret
2015, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.
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Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at det akkumulerede overførte overskud på Statstidende på 17,4 mio. kr. ultimo 2013 afvikles over otte år fra 2015-2022. Efter afviklingen, senest
i 2023, nulstilles overskuddet, og Statstidende bliver igen omfattet kravet om balance over en
4-årig periode, jf. BV 2.3.1.2.
Balancebudgetteringen på finansloven opretholdes uændret.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2015.
Der er på Finanslovens § 07.12.04.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger
afsat 30 mio. kr. årligt i 2012, 2013 og 2014 til medfinansiering af fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Midlerne udmøntes til fælleskommunale it-projekter i regi af KL. Grundet afløbsproblemer og forsinkelser i KL's projektstyring indestår primo 2014 en akkumuleret opsparing
på 44,5 mio. kr. Samtidig er der ny bevilling i 2014 på 31 mio. kr. I alt 75,5 mio. kr. Ved aftalerne
om kommunernes økonomi 2015 er det aftalt, at disse midler skal udmøntes til KL i 2014. Dette
sker via en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.
Tekstanmærkningen fastlægger retningslinjerne for anvendelse og regnskab, herunder revision, af midlerne, der fortsat skal anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under
hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.
Derudover giver tekstanmærkningen mulighed for, at finansministeren kan fastsætte nærmere
regler for administrationen af midlerne.
Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen er ny.
Af forarbejderne til § 5, stk. 2 i LB nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent
fremgår det, at de samlede disponible midler til udmøntning for et givent år benævnes satspuljen.
Satspuljen opgøres som puljebeløbet tillagt frigivne midler som følge af udløb af satspuljebevillinger og tillagt tilbageførte uforbrugte satspuljemidler. De frigjorte midler samt de tilbageførte
uforbrugte satspuljemidler opreguleres ved genudmøntning til nutidsværdien af de oprindeligt
udmøntede beløb i overensstemmelse med nuværende praksis.
Der er i foråret 2014 foretaget en gennemgang af en række satspuljeordninger. Der er i forlængelse heraf foretaget en korrektion af satspuljen på ca. 0,3 mia. kr. årligt i 2015 og frem og
1,6 mia. kr. i et engangsbeløb. Korrektionen vedrører ordninger, som er ophørt, hvor der er truffet
beslutning om at ændre en del af ordningen, eller som ved udmøntningen viste sig at være billigere end aftalt. I forlængelse heraf er det fundet hensigtsmæssigt at opgøre og fastlægge satspuljens størrelse i finansåret.
Satspuljens størrelse i finansåret er opgjort som summen af frigivne og uforbrugte midler fra
tidligere år med tillæg af et nyt puljebeløb. Hertil kommer i 2015 en andel af den opgjorte engangskorrektion af satspuljen, jf. ovenfor.
Midler tilbageføres til satspuljen, når tidsbegrænsede ordninger udløber, når ordninger ændres
eller bringes til ophør, og når der opspares midler fra tidligere afsatte bevillinger (uforbrugte
midler). Hertil kan forligskredsen bag satspuljen aftale omprioriteringer. Der er i lighed med
tidligere år ikke skønnet over det konkrete aktivitetstræk på satspuljens eksisterende ordninger.

