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Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 27. marts 2019.

a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere 3,0 mio. kr.
på § 24.74.07.30. Tilskud til natur og klimatilpasning mv. som et øremærket tilskud til Foreningen
Klimatorium, ved at der ved optagelse af ny tekstanmærkning tilvejebringes fornøden hjemmel til, at
miljø- og fødevareministeren kan øremærke og udbetale tilskuddet på grundlag af et årligt tilskud-
sbrev med relevante betingelser.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

b. Der er på § 24.74.07.30. Tilskud til klimatilpasning mv. afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til
projekter vedrørende indsamling og formidling af viden om saltvand i relation til klimatilpasning.
Det foreslås i overensstemmelse med forudsætningerne for de afsatte midler, at tilskuddet øremærkes
til foreningsaktiviteter i den nyoprettede Foreningen Klimatorium i Lemvig kommune. Anvendelsen
af midlerne i form af tilskud til Foreningen Klimatorium foreslås imødekommet, således at de er til
rådighed for foreningen i 2019. Anmærkningerne vil endvidere søges justeret i overensstemmelse
hermed på forslag til finanslov for 2020, således at foreningen ligeledes vil kunne disponere over 3,0
mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne at skabe et miljø, hvor lokale udfordringer fører til vækst
ved at fremme netværks- og kompetenceopbygning, forskning og innovation samt turisme og er-
hvervsudvikling inden for områderne vand, klima, miljø, energi og cirkulær økonomi. Foreningens
medlemmer er kommuner, vand- og spildevandsselskaber, virksomheder, rådgivere samt forsknings-
og uddannelsesinstitutioner inden for emneområdet.

Tilskuddet skal overordnet set kunne finansiere foreningsaktiviteter som opbygning og facilitering
af et samarbejdskoncept, formidling af viden om klimaudfordringer og konkrete projekter for klima-
tilpasning, etablering af en hjemmeside samt planlægning og gennemførelse af et årligt tilbageven-
dende klimamøde. Midlerne foreslås stillet til rådighed for foreningen i 2019 i form af tilskud ydet på
nærmere vilkår, som fastsættes i et tilskudsbrev. Der foreslås i den forbindelse at optage en ny tekst-
anmærkning, der sikrer klar materiel bemyndigelse til øremærkningen af tilskuddet og til fastlæggel-
se af tilskudsvilkår, krav til budget- og regnskabslægning, regler for muligt bortfald af tilskud og
eventuelle renter samt hel eller delvis tilbagebetaling, hvis tilskudsvilkår ikke overholdes, eller de
forhold, hvorpå tilskuddet er givet, ændres væsentligt.
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c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at miljø- og fødevareministeren kan ud-
betale et øremærket tilskud til de budgetterede aktiviteter i Foreningen Klimatorium i 2019.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at disponere 3,0 mio. kr. på §
24.74.07.30. Tilskud til klimatilpasning mv. til øremærket tilskud til Foreningen Klimatorium, idet
udgiften vil blive afholdt af den på finansloven for 2019 under § 24.74.07.30. Tilskud til natur og
klimatilpasning mv. opførte konto.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 opta-
ges følgende tekstanmærkning under § 24. Miljø- og Fødevareministeriet:

Materielle bestemmelser

Nr. 186. ad § 24.74.07.
»Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til visse ikke økonomiske eller kon-

kurrenceudsatte aktiviteter i Foreningen Klimatorium.
Stk.2. Udbetaling af tilskud efter stk.1 sker på basis af aktivitetsplan med budget og på nærmere

vilkår fastsat ved tilskudsbrev.
Stk.3. Klimatorium skal underrette Miljø- og Fødevareministeriet om ethvert forhold, der har be-

tydning for tilskuddet eller for ministeriets kontrol med at tilskudsvilkårene overholdes.
Stk.4. Ministeren kan bestemme, at tilskuddet helt eller delvist bortfalder eller at tilskud helt eller

delvist skal tilbagebetales, hvis foreningsvedtægten eller tilskudsvilkår ikke overholdes, eller de for-
hold, hvorpå tilskuddet er givet, ændres væsentligt.

Stk.5. Afgørelser truffet efter stk. 1 til 4 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 1 og
§ 3 i lov nr. 1715 af 27.december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Stk. 6. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareministeri-
et ved anvendelse af digitalt selvbetjening, jf. dog § 21, stk.2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagen-
ævnet. Miljø- og Fødevareministeriet skal, hvis det ønsker at fastholde afgørelsen snarest og som ud-
gangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen, videresende klagen til klageinstan-
sen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter der er
indgået i sagens bedømmelse og en udtalelse fra Miljø- og Fødevareministeriet med ministeriets be-
mærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.«

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. marts 2019

JAKOB ELLEMANN-JENSEN

/ Kasper Rise

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af Finansudvalget den 11-04-2019
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