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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 30. august 2019.

a Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at kontoen §
20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen bliver omfattet af de eksisterende tekstanmærk-
ninger 3 og 144 på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2019, således at der tilvejebrin-
ges hjemmel til at foretage flerårige dispositioner ved køb af varer og tjenesteydelser, samt fastsæt-
telse af regler om tilskudsadministration.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret ud over den allerede afsatte bevilling på finansloven for
2019.

b Kontoen § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen blev oprettet med 9,7 mio. kr. på for-
slag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, jf. akt. 106 af 24. maj 2018, som følge af Aftale
mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for
Danmarks digitale vækst af februar 2018. Der blev afsat i alt 68 mio. kr. til initiativet i perioden
2018-2021. Kontoen fik tilført yderligere 12,0 mio. kr. i 2019 i forbindelse med opfølgningen på
Disruptionsrådets arbejde, jf. akt. 102 af 4. april 2019, til etablering af et teknologiforståelsesnet-
værk, vidensmiljøer, mv.

I forbindelse med oprettelse af kontoen ved akt. 106 af 24. maj 2018 blev der ved en fejl ikke anmo-
det om Finansudvalgets tilslutning til, at kontoen blev omfattet af tekstanmærkning 3 og 144 på lige
fod med en række øvrige reservationsbevillinger på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Tekstanmærkning 3 bemyndiger Børne- og Undervisningsministeren til at indgå forpligtende aftaler
om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Idet der er indgået en flerårig
kontrakt om forsøgsprogrammet med en leverandør er der behov for tekstanmærkningen for at tilve-
jebringe den fornødne hjemmel, som ved en fejl har manglet ved indgåelsen af kontrakten.

Tekstanmærkning 144 bemyndiger Børne- og Undervisningsministeren til at fastsætte regler om
regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud mv. Der er be-
hov for tekstanmærkningen, da der ydes tilskud ifm. deltagelse i forsøgsprogrammet.
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c Sagen forelægges for Finansudvalget på nuværende tidspunkt med henblik på at tilvejebringe de rette
hjemler til den forudsatte udmøntning af bevillingen på § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i fol-
keskolen i 2019.

e Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalget tilslutning til, at de eksisterende tekst-
anmærkninger nr. 3 og nr. 144 på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2019, udvides til
også at omfatte § 20.29.14. Styrket teknologiforståelse i folkeskolen, således at der på forslag til lov
om tillægsbevilling for finansåret 2019 opføres følgende:

Materielle bestemmelser

”Nr. 3. ad 20.29.07., 20.29.11., 20.29.13., 20.29.14., 20.38.11., 20.38.15., 20.48.11., 20.72.06.,
20.89.01., 20.89.02., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06. Undervisningsministeren bemyndiges til at
indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Be-
myndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser,
som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for
konsulentydelser. ”

”Nr. 144. ad 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.29.13., 20.29.14., 20.29.16., 20.38.11., 20.38.14.,
20.48.11., 20.55.10., 20.72.06., 20.74.04., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04. og 20.89.06. Un-
dervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og re-
vision i forbindelse med modtagelse af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovs-
konti, medmindre tilskuddene er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Undervisningsmi-
nisteren kan endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti
ikke er omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.

Stk. 2. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elektronisk kommuni-
kation i forbindelse med regnskabsaflæggelse, rapportering og revision.

Stk 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor til-
skudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. ”

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret ud over den allerede afsatte bevilling.

f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. august 2019

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

/ Leni Midjord Shapira

Til Finansudvalget.
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