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Transportministeriet. København, den 25. september 2009.

a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at optage en tekstanmærk-
ning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009, der giver hjemmel til at fastsætte regler om
betingelser for at yde tilskud til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter,
der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

b. Ved Akt 183 af 20. august 2009 fik Transportministeriet Finansudvalgets tilslutning til, at Trafiksty-
relsen og Vejdirektoratet kan udmønte de i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 etablerede
puljer til Bedre fremkommelighed for busser, Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger
antallet af buspassagerer, samt puljen Mere cykeltrafik.

Der har vist sig behov for at præcisere hjemlen forud for udmøntning af de nævnte puljer. Grundlaget
for udmøntning af puljerne fastlægges af forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik af 29.
januar 2009. Der er imidlertid behov for præcisering i form af en tekstanmærkning på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2009 af, at Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet kan fastsætte nærmere regler for
ordningernes gennemførelse, herunder regler om administration.

Tekstanmærkningen vil endvidere blive indarbejdet på finansloven for 2010 ved ændringsforslag til
finanslov for 2010.

c. Aktstykket forelægges for at tilvejebringe hjemlen nu, således at udmøntningen af de tre puljer kan
påbegyndes i indeværende år som forudsat i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Akt-
stykket er hastende af hensyn til Trafikstyrelsens og Vejdirektoratets udmøntning af de tre puljer.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2009 optages følgende tekstanmærkning under § 28. Transportministeriets ma-
terielle bestemmelser:
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Nr. 120 ad § 28.21.23 og § 28.62.02
”Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse,

herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om
ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt, for at opnå tilskud, mod-
tagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende
økonomiske midler, a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt
tilskud, klageadgang og -frister o. lign.”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 25. september 2009

LARS BARFOED

/ Hakon Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 22-10-2009
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