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Til lovforslag nr. L 1. Betænkning afgivet af Finansudvalget den 30. marts 2005 

B e t æ n k n i n g  

over 

F o r s l a g  t i l  l o v  o m  t i l l æ g s b e v i l l i n g  f o r  2 0 0 4  

[af finansministeren (Thor Pedersen)] 

1. Udvalgsarbejdet 
Forslag til lov om tillægsbevilling blev frem- 

sat som lovforslag nr. L 1 af finansministeren 
den 23. februar 2005. L 1 var til 1. behandling 
den 4. marts 2005 og blev herefter henvist til vi- 
dere behandling i Finansudvalget. 

Møder 
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. 

Bilag 
1. Oversigt over bilag vedrørende LI .  
2. Oversigt over aktstykker opført i bilag 3, 

som ved Finansudvalgets behandling er gi- 
vet særlige påtegninger. 

3. Oversigt over aktstykker forelagt for Fi- 
nansudvalget efter 1. oktober 2003, som er 
tiltrådt af (et flertal i) Finansudvalget. 

2. Indstillinger og politiske bemærkninger 
Udvalget indstiller tillægsbevillingslovforsla- 

get til vedtagelse uændret. 
En del af udvalget (DF og SF) ønsker at frem- 

hæve, at man har taget forbehold over for en 
række bevillinger, og henviser i forbindelse her- 
med til den som bilag 3 optrykte oversigt over 
partiernes stilling til de for udvalget forelagte 
aktstykker og de på bilag 2 optrykte påtegninger 
til aktstykkerne. 

Tjööveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut 
og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for betænk- 
ningens afgivelse ikke repræsenteret med med- 
lemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang 
til at komme med indstillinger eller politiske ud- 
talelser i betænkningen. 
En oversigt over Folketingets sammensætning er 
optrykt i betænkningen. 

Peter Christensen (V) Svend Erik Hovmand (V) Flemming Damgaard Larsen (V) nfmd. Troels 

Lund Poulsen (V) Tina Nedergaard (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) fmd. Karin Nødgaard (DF) 

Christian Wedell-Neergaard (KF) Pia Christmas-Møller (KF) Jan Petersen (S) Lene Jensen (S) 

Klaus Hækkerup (S) Lissa Mathiasen (S) Lotte Bundsgaard (S) Morten Helveg Petersen (R V) 

Ole Sohn (SF) Frank Aaen (EL) 
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Folketingets sammensætning 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 52 
Socialdemokratiet (S) 47 
Dansk Folkeparti (DF) 24 
Det Konservative Folkeparti (KF) 18 
Det Radikale Venstre (RV) 17 
Socialistisk Folkeparti (SF) 11 

Enhedslisten (EL) 6 
Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 
Inuit Ataqatigiit (IA) 1 
Siumut (SIU) 1 
Fólkaflokkurin (FF) 1 
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Bilag 1 

. I Oversigt over bilag vedrørende L 1 

Bilagsnr. Titel 

L 1 - § 7 bilag 1 Oversigt over aktstykker forelagt for Finansudvalget efter 1. oktober 
2003, som er tiltrådt af (et flertal) i Finansudvalget, samt oversigt 
over aktstykker, som ved Finansudvalgets behandling er givet særli- 
ge påtegninger 

L 1 - § 7 bilag 2 Udkast til køreplan for behandling af forslag til lov om tillægsbevil- 
ling for 2004 

L 1 - § 7 bilag 3 Udkast til arbejdsfordeling ved gennemgang af forslag til lov om til- 
lægsbevilling for 2004 

L I - § 7 bilag 4 Godkendt køreplan for behandling af forslag til lov om tillægsbevil- 
ling for 2004 

L l - § 7 bilag 5 Godkendtl arbejdsfordeling ved gennemgang af forslag til lov om til- 
11 lægsbevilling for 2004 
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Bilag 2 

Oversigt over aktstykker vedrørende finansåret 2004, som ved finansudvalgets behandling er 
givet særlige påtegninger. 

Folketingsåret 2003-2004 

Aktstk. 102 - Værditabsordningen, statsgaranti til boligejere 
Tiltrådt den 31/3-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Socialdemokratiets, 

Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer, der undlod at stemme). Finansud- 
valget bemærker, at det i aktstykkets pkt. e fejlagtigt er angivet, at de med aktstykket forbundne ud- 
gifter bl.a. vil blive afholdt under § 23.95.01. Miljøministeriet har meddelt, at udgifterne, som anført 
under aktstykkets pkt. b, vil blive optaget under § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Socialde- 
mokratiets, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget udtaler, at de 
er enige i, at der er behov for at afhjælpe foranstaltninger til boligejere, som er kommet i klemme i 
forbindelse med opiydning af deres forurenede boliggrunde. S, SF og RV kan dog ikke støtte for- 
slaget, fordi midlerne kommer fra et i forvejen meget økonomisk trængt Miljøministerium samt fra 
miljøforbedrende foranstaltninger i skovbruget. 

Aktstk. 104 - Mageskifte mellem Ørestadsselskabet og staten vedr. byggeri i Ørestaden samt 
overdragelse af friarealer 

Tiltrådt den 17/3-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Dansk Folkepartis, 
Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer, der undlod at stemme med bemærk- 
ning om, at man ønsker at afvente Rigsrevisionens undersøgelse af de samlede økonomiske forhold 
i Ørestadsselskabet). 

Aktstk. 144 - Kriminalforsorgen, etablering af ekstra fængselspladser samt nye lukkede plad- 
ser i Statsfængslet ved Nørre Snede 

Tiltrådt af Finansudvalget den 19/5-04, idet udvalget bemærker, at processen forud har givet an- 
ledning til kritik. Finansudvalget skal i den forbindelse tilkendegive, at udvalget går ud fra, at man 
vil blive underrettet, hvis forudsætningerne for aktstykket ændres. 

Aktstk. 156 - Afrikaprogram for Fred, støtte til konfliktforebyggelse og krisestyring 
Tiltrådt den 26/5-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Dansk Folkepartis 

medlemmer, der stemte imod. 
Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget 

kan stemme for aktstykket, men påpeger samtidig, at aktstykket er et udtryk for, at initiativer, som 
tidligere kunne finansieres af den såkaldte Mifresta-ramme, nu bliver finansieret af midler afsat til 
udviklingsbistand. De positive initiativer vedr. konfliktforebyggelse og krisestyring i Afrika skal pri- 
oriteres højt, men det burde ikke være på bekostning af initiativer vedr. bekæmpelse af fattigdom, 
styrkelse af kvinders rettigheder, miljøbistand m.v., som er blevet beskåret som følge af regeringens 
omfattende besparelser på Danmarks internationale engagement fra og med finansloven for 2002. 

Aktstk. 166 - Vandmiljøplan III - igangsættelse af udviklings-, pilot- og kortlægningsaktivite- 
ter (lugtgener, nedbringelse af fosforoverskud samt gyllehåndtering) 

Tiltrådt den 26/5-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Socialdemokratiets, 
Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer, der undlod at stemme, fordi akt- 
stykket er en del af den indgåede aftale om vandmiljøplan III, som S, SF og RV ikke er en del af. 
Mindretallet finder det uklart, om finansieringen af initiativerne vil gå ud over andre områder i Fø- 
devareministeriet, som partierne gerne ser styrket). 
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Aktstk. 173 - Udbudsbekendtgørelse vedr. færgebetjeningen af Bornholm samt indgåelse af 
kontrakt 

Tiltrådt af Finansudvalget den 30/4-03. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har bemærket, 
at man ved sin tilslutning forudsætter, at den kontraktmæssige udformning er i overensstemmelse 
med den politiske aftale. 

Aktstk. 174 - Videreførelse af det regionale sydøsteuropaprogram i 2004-05 

Tiltrådt af Finansudvalget den 24/6-04. Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres medlemmer 
af udvalget stemmer for aktstykket, men er uenige i regeringens drastiske besparelser på miljø-, 
freds- og stabilitetsindsatsen. 

Aktstk. 175 - Nærområdeindsats på Vestbalkan, i Moldova og Kaukasus 

Tiltrådt af Finansudvalget den 24/6-04. Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres medlemmer 
af udvalget stemmer for aktstykket, men er uenige i regeringens drastiske besparelser på miljø-, 
freds- og stabilitetsindsatsen. : 

Aktstk. 180 - Aftaler om kommunernes og amternes økonomi 2005 

Tiltrådt den 24/6-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Socialdemokratiets 
medlemmer, der undlod at stemme, og Socialistisk Folkepartis medlem, der stemte imod andragen- 
det). 

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget undlader at stemme, men er tilhængere af aftalesy- 
stemet mellem skiftende regeringer og de kommunale parter som et vigtigt styringsinstrument for 
samfundsøkonomien. Derfor vil Socialdemokratiet også under normale omstændigheder støtte de 
indgåede aftaler, når de efterfølgende forelægges til godkendelse i Finansudvalget. Siden regerings- 
skiftet i 2001 har regeringen sammen med Dansk Folkeparti dog gennemført en politik, som un- 
dergraver det lokale demokrati. Regeringen har videre brudt løftet om at sikre en mere rimelig for- 
deling af økonomien mellem kommunerne. Samtidig har regeringen efterladt kommuner og amter i 
en umulig økonomisk situation i forhold til de løfter, som den selv har udstukket på områder, der va- 
retages af kommuner og amter. De kommunale parter har i de forskellige aftaler for 2005 taget re- 
geringens økonomiske politik til efterretning. Det er naturligt, da kommuner og amter er underlagt 
regering og Folketingets flertal. Socialdemokratiet ønsker derimod ikke at tage regeringens økono- 
miske politik til eftenetning, men vil tværtimod modarbejde en politik med ufinansierede skatte- 
lettelser, som skal betales over nedskæringer i den helt centrale velfærd, som forvaltes af kommuner 
og amter. Der kan derfor imødeses nye store nedskæringer ved budgetlægningerne i det kommende 
efterår. 
-  Regeringens ufinansierede skattelettelser har betydet, at de økonomiske rammer for den offent- 

lige økonomi i 2005 er beskåret med 2 mia. kr. i forhold til det, som regeringen selv havde stillet 
i udsigt. Selv en stigning med dette beløb ville fortsat stå i et misforhold til de løfter på bl.a. sy- 
gehuse, folkeskoler, ældreomsorg, de socialt dårligst stillede og børnepasningen, som regeringen 
har givet befolkningen. Den økonomiske ramme for kommunerne i 2005 kan kun i bedste fald 
dække stigningen i antallet af brugere. 
-  Regeringens ufleksible skattestop betyder i praksis en voldsom udhuling af det lokale og regi- 
onale demokrati. Herved fastlåses kommuner og amter i skattemæssige forskelle, og de økono- 
miske forskelle fastfryses. Gennem økonomiske straffeekspeditioner over for konkrete kommu- 
ner og amter, som justerer skatterne for at undgå uacceptable nedskæringer, der vil gå ud over de 
svageste grupper i samfundet, tvinger regeringen økonomisk vanskeligt stillede kommuner og 
amter til at foretage besparelser, som underminerer velfærdssamfundet. 
-  Konsekvenserne af, at regeringen gentagne gange har udskudt en udligningsreform, er, at et 
stort antal kommuner bliver efterladt med næsten uoverstigelige økonomiske problemer. Konse- 
kvenserne af dette løftebrud bliver yderligere forstærket af en endnu snævrere økonomisk ramme 
end den, som regeringen oprindelig havde stillet i udsigt. 
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-  Socialdemokratiet tager samtidig afstand fra, at regeringen forsøger at bruge kommuneaftalen 
til at undergrave folkeskoleforliget, idet dette forlig ikke giver nogen muligheder eller belæg for 
at bruge holddannelse som redskab til økonomiske besparelser i folkeskolen. 

Da Socialdemokratiet må tage afstand fra regeringens økonomiske politik og fra de vilkår, som det 
medfører for kommuner og amter, kan Socialdemokratiet ikke tage et medansvar for de indgåede af- 
taler og for de konsekvenser, som de indebærer for mange borgere. Når Socialdemokratiet ikke stem- 
mer imod, men afholder sig fra at stemme, skyldes det alene vores principielle tilslutning til afta- 
lesystemet. 

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget stemmer for bloktilskudsaktstykket, men tager forbe- 
hold for den konkrete udmøntning i lovgivning. 

Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget stemmer nej til aktstykket, fordi det er led i en øko- 
nomisk politik, som SF både finder uansvarlig og udtryk for en politisk prioritering, som SF er helt 
uenig i. Hovedelementerne i regeringens politik de sidste 15 måneder har været at uddele skatte- 
lettelser på i alt over 10 mia. kr., hvoraf 7 mia. kr. har været uden finansiering, mens de resterende 
3 mia. kr. er taget ved at reducere væksten i det offentlige forbrug. Dermed har man øget det i for- 
vejen pænt voksende private forbrug for den velstillede del af befolkningen, mens man har skåret 
yderligere af væksten i udgifterne til den fælles velfærd, som i forvejen blev holdt i meget stramme 
tøjler. Skattelettelser skaber kun få job, mens beskæringer af det offentlige forbrug koster mange job. 
Regeringen har samtidig lagt oven i statsgælden til skade for fremtidige generationer -  selv om både 
regeringens egen Velfærdskommission og Det Økonomiske Råds formandskab (vismændene) har 
påpeget, at det ikke er holdbart. 

At regeringen tænker meget kortsigtet, fremgår også af indholdet i de kommunale aftaler. Og især 
af det, der helt mangler: 

-  BST-pligten fjernes fra både amter og kommuner, og de penge, der frigøres, bliver inddraget 
gennem lavere bloktilskud. Dermed svækkes den forebyggende indsats for et bedre arbejdsmiljø. Ud 
over de lidelser, som det påfører en række offentligt ansatte, betyder det også, at vi bevæger os endnu 
længere væk fra den 201 O-målsætning for arbejdsstyrken, som regeringen i forvejen mangler 32.000 
i at opfylde -  efter dens egne, optimistiske skøn, 

-  der gøres intet for at leve op til den målsætning om at renovere kloaknettet, som blev aftalt i 
1994. Det ville kræve investeringer på ca. 1,9 mia. kr. årligt frem til 2008.1 stedet for overlades også 
denne regning til fremtidige generationer -  ligesom aftalerne i øvrigt er kemisk renset for andre til- 
tag, der kan nedbringe miljøgælden, 

-  den fedmeepidemi, der truer danske børn og dermed danskernes sundhedstilstand i mange år 
fremover, gør regeringen absolut intet ved. Det er åbenbart vigtigere med skattelettelser til folk, der 
dybest set ikke har brug for dem, end at sikre god mad til børn i skoler og daginstitutioner, gode le- 
gepladser, sportsfaciliteter, cykelstier mv., 

-  den negative sociale arv gør regeringen heller intet ved. Faldet i antallet af små børn skal bruges 
til at skære ned på bemandingen i daginstitutionerne frem for at tage fat på de problemer, som al- 
lerede kan konstateres, mens børnene er små, og altså fortsat skal have lov at vokse sig større sam- 
men med børnene. Skolen derimod må ikke bruge flere penge, selv om elevtallet vokser, og når det 
gælder investeringsniveauet i folkeskolen, mener regeringen, at det er blevet for højt - selv om der er 
langt igen til, at vi har rimelige fysiske forhold i folkeskolerne. Det er glædeligt, at regeringen en- 
delig har indset, at forældede undervisningsmaterialer er et stort problem, men glæden er kortvarig, 
når det konstateres, at regeringens økonomiske bidrag til at løse problemet er 0 kr. Endelig er det helt 
uanstændigt, at regeringen ikke laver en plan, der gør det muligt at indføre en ventetidsgaranti for be- 
handling af børn med psykiske problemer. 

Ud over disse punkter, der understreger, hvor kortsigtet og uansvarligt regeringen optræder, er der 
en række andre mangler i aftalen. Her kan nævnes, at regeringen stadig ikke har sikret, at de ældre 
får de 500 mio. kr., som Venstre i valgkampen lovede at give til forbedret hjemmehjælp. Aftalen in- 
deholder ingen konkrete initiativer, endsige en garanti for hjeinmehjælpen. Det eneste, man er kom- 
met frem til, er at se, om man kan flytte om på tallene, så de giver et mindre ugunstigt billede af Ven- 
stres løftebrud. 
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Med hensyn til den kollektive trafik har regeringen indgået en aftale med Amtsrådsforeningen 
fuldt ud vidende, at den vil føre til yderligere stigninger i taksterne. Stigninger som regeringen har 
det fulde ansvar for gennem bortfaldet af det statslige taksttilskud og skattestoppet. I hovedstads- 
området har regeringen dog lavet en aftale, der forhindrer takststigninger -  ud over almindelige pris- 
stigninger. Det sker ved en låneadgang, hvor det anstændige havde været at forøge bloktilskuddet (i 
hele landet), mod at taksterne blev holdt i ro. At låne til en driftsudgift er symbolsk for denne re- 
gering: Den skubber problemerne over på fremtidige generationer. Nærværende aktstykke 180 om 
bloktilskud for 2005 er en fortsættelse af regeringens kortsigtede og uansvarlige økonomiske politik, 
som SF ikke vil støtte. 

Det Radikale Venstres medlem af udvalget stemmer for aktstykket og anerkender den frivillige af- 
tale mellem regeringen og kommuner og amter, men er med sit tilsagn til aktstykket ikke forpligtet 
på lovgivning som følge af aftalen. Det Radikale Venstre lægger vægt på en ansvarlig økonomisk po- 
litik og finder, at regeringens skattestop blokerer for omlægning af skattesystemet og dermed også 
for, at store udfordringer i dansk politik kan løses, f.eks. tilstrækkeligt arbejdsudbud, og at det bedre 
skal kunne betale sig at arbejde. 

Kristendemokraternes medlem af udvalget tiltræder aktstykket, idet partiet grundlæggende er til- 
hænger af det aftalesystem, som også dette års aftaler om den kommunale økonomi for 2005 er ud- 
tryk for. KD tager imidlertid generelt forbehold over for aftalernes konkrete indhold og udmøntning. 
KD bemærker bl.a., 

-  at aftalerne ikke sikrer et kvalitetsløft på daginstitutionsområdet, 
-  at KD ikke er med i folkeskoleforliget og ikke vil forringe vilkårene for oprettelse af friegrund- 

skoler, og 
-  at fremrykningen af kommunernes kloakfornyelse ikke giver den fornødne fremdrift på området. 

Aktstk. 198 - Ørestadsselskabet, udvidelse af låneramme 

Tiltrådt den 2/9-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folke- 
partis, Det Radikale Venstres og Kristendemokraternes medlemmer, der stemte imod andragendet). 
Det Radikale Venstres og Kristendemokraternes medlemmer af udvalget har stemt imod aktstykket 
med bemærkning, at man afventer Rigsrevisionens undersøgelse. 

Folketingsåret 2004-2005 

Aktstk. 6 - Oprettelse af erhvervsdrivende fond til gennemførelse af Galathea 3-ekspeditionen 

Tiltrådt af Finansudvalget den 10/11-04. 
Finansudvalget forudsætter, som angivet i aktstykket, at den nærmere gennemførelse af ekspe- 

ditionen vil blive forelagt Finansudvalget til beslutning, og herunder at aftaler om formidling i den 
elektroniske og trykte presse vedrørende ekspeditionen vil blive forelagt, inden aftalerrie indgås. Fi- 
nansudvalget forudsætter endvidere, at ministeren senest samtidig med fremsendelsen af aktstykket 
til Finansudvalget oversender Kammeradvokatens juridiske vurdering af aftalerne. 

Aktstk. 10 - Skov- og Naturstyrelsen, salg af 4 statsskovarealer samt erhvervelse af Århus Plan- 
tage i Mols Bjerge 

Tiltrådt af Finansudvalget den 10/11-04. 
Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at man tilslutter 

sig købet af Århus plantage, som partierne anser for rigtigt og vigtigt. Socialdemokraterne og So- 
cialistisk Folkeparti, som ikke er en del af regeringens naturforlig, er til gengæld ikke enige i fi- 
nansieringen af ovenstående køb, som ved forligspartiernes model skal ske via salg af anden statslig 
skov. 
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Aktstk. 11 - Forhøjelse af Kirkeministeriets bevilling i finansåret 2004 
Tiltrådt den 24/11-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Socialdemokra- 

tiets, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer, der stemte imod andragendet). 
Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget 

kan ikke tiltræde aktstykket, idet kirkeministeren har iværksat en advokatundersøgelse uden bevil- 
lingsmæssigt grundlag. Kirkeministerens embedsførelse har været så mangelfuld, at kirkeministeren 
nu er sat under administration af Finansministeriet. På den baggrund har S, SF og RV heller ikke til- 
lid til kirkeministerens styring af økonomien i Kirkeministeriet. 

Kristendemokraternes medlem af udvalget har udtalt, at KD's stemmeafgivning i Finansudvalget 
er teknisk begrundet, idet KD er imod aktstykket. Da der imidlertid er flertal i Folketinget for be- 
villingsansøgningen, har Kristendemokraterne besluttet med stemmeafgivningen at medvirke til, at 
der ikke er et flertal imod forslaget i Finansudvalget. 

Aktstk. 22 - TV 2/DANMARK A/S, rekapitalisering i forbindelse med forberedelse af salg 
Tiltrådt den 24/11-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Socialdemokra- 

tiets, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer, der stemte imod andragendet). 
Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget an- 

erkender behovet for, at der findes en økonomisk løsning på den aktuelle situation omkring TV 2. 
Imidlertid er Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre imod salg af aktier 
i TV 2, hvorfor der ikke kan gives tilslutning til at bevilge 5,0 mio. kr. til forberedelse heraf. 

Aktstk. 25 - Éngangskompensation til amter og kommuner som følge af ændring af bruger- 
betalingsbekendtgørelsen for miljøtilsyn 

Tiltrådt af Finansudvalget den 17/11-04. Socialdemokraterne tiltræder aktstykket, idet dog be- 
mærkes, at Socialdemokraterne stemte imod de ændringer af miljøbeskyttelsesloven, som betinger 
dette aktstykkes fremsættelse. 

Aktstk. 39 - Fastsættelse af radio/tv-licens for perioden 2004-2006 
Tiltrådt den 1/12-04 af et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Socialdemokratiets, 

Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer, der stemte imod andragendet). 
Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer udtaler, at man ikke kan tilslutte sig 

aktstykket, hvori afgifterne for opstillede radio- og fjernsynsmodtagere fastsættes. S og SF er fortsat 
modstandere af en privatisering af TV 2 og ønsker en fortsættelse af den nuværende TV 2 kon- 
struktion, herunder niveauet for licens. Såfremt regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører den 
planlagte privatisering af TV 2, vil Socialdemokratiet anbefale et uændret licensniveau, jf. Akt 102 
9/4 2003, således at licensmidlerne fortsat bruges til medieformål. 

Kristendemokraternes medlem af udvalget udtaler, at KD ikke er en del af medieforliget og egent- 
lig er imod aktstykket. Kristendemokraternes stemmeafgivning i Finansudvalget er derfor teknisk 
begrundet. Da der er flertal i Folketinget for forslaget, har Kristeligt Folkeparti besluttet med sin 
stemmeafgivning at medvirke til, at der ikke er et flertal imod forslaget i Finansudvalget. 

Aktstk. 42 - Banedanmark, afhændelse af areal og udstyr på strækningen Viborg-Løgstør 
Tiltrådt af Finansudvalget den 1/12-04 under forudsætning af, at det af trafikministeren den 6/10- 

04 fremsatte lovforslag L 12 om ændring af lov om nedlæggelse af statsbanestrækningeme (stats- 
banerne) Hobro-Løgstør og Tommerup-Assens og lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og 
Ny Ellebjerg. (Løgstørbanen og perroner til Øresundsbanen på Ringbanen) vedtages af Folketinget 
ved 3. behandling. 

Aktstk. 44 - Irak, fortsat dansk bidrag til den multinationale sikringsstyrke 
Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 8/12-04 (udvalget med undtagelse af Socialistisk Fol- 

kepartis medlem, der stemte imod andragendet). 
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Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget beklager, at regeringen ikke 
har indbudt til reelle forhandlinger om finansiering af merudgifterne til Forsvarets internationale op- 
gaver i 2000-2004, samt at Mifresta-rammen er nedlagt, og at de tilbageværende reserver er blevet 
anvendt til militære formål i strid med det oprindelige formål om finansiering af civile freds- og sta- 
bilitetsskabende samt humanitære indsatser m.m. 

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre noterer sig, at regeringen med finansloven for 2005 
har nedlagt den internationale reserve på FL-2004 og således udstiller sin manglende prioritering af 
midler til civile freds- og stabilitetsskabende indsatser. 

Aktstk. 64 - Ændring af bevillinger vedrørende Banedanmark, LOKO-projektet og fornyelse og 
vedligeholdelse af jernbanenettet 

Tiltrådt af Finansudvalget den 15/12-04, idet bemærkes, at det i aktstykkets pkt. e i skemaet op- 
førte bevillingstal vedrørende § 28.63.01. Banedanmark ved en fejl i forbindelse med trykningen er 
angivet som en indtægt på 34,0 mio. kr. Den korrekte kontering er, som også angivet ovenover i akt- 
stykkets pkt. e samt i pkt. b en udgift på 34,0 mio. kr. 

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget kan tiltræde aktstykket, idet det lægges til grund, at 
der ikke herved sker en reduktion i Banedanmarks mulighed for administrativt at løse de pålagte op- 
gaver og for at sikre en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig drift af jernebanein- 
frastrukturen. 



558. Bet. over f. 1.1. om tillægsbev. for 2004 

Bilag 3 

Oversigt over de bevillingsforslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2004, som ved 
aktstykker har været forelagt Finansudvalget efter 1. oktober 2003 og er blevet tiltrådt af et 

flertal af Finansudvalget. 

* angiver, at der til aktstykket er afgivet en særlig påtegning 
() angiver, at det pågældende parti har undladt at stemme 

angiver overensstemmelse 
-X angiver, at det pågældende parti har stemt imod 

Konti Forslag Aktstk. Afstemning 

05 11 01 Markeringen af 60-året for Danmarks befri- 
else 4.-5. maj 1945 13 10-11-2004 

05 11 01 Grønlandsk-dansk selvstyrekommission, af- 
holdelse af den danske stats udgifter 62 08-12-2004 

06 11 03 Bangladesh, erhvervelse af byggegrund til 
opførelse af kancelli og chefbolig i Dhaka. 169 02-06-2004 

06 11 19 Forbedring af menneskerettighedssituationen 
i Tyrkiet 33 -DF 15-12-2004 

06 11 19 Videreførelse af det regionale sydøsteuropa- 
program i 2004-05 174* 26-05-2004 

06 11 19 Nærområdeindsats på Vestbalkan, i Moldova 
og Kaukasus 175* 24-06-2004 

06 32 01 Niger, støtte til fremme af hygiejne og sanitet 
i skoler 155 -DF 26-05-2004 

06 32 02 Gaza, udvidelse af projektet for kommunal 
udvikling og forvaltning 5 -DF 27-10-2004 

06 32 03 Nicaragua, udbedring af Managua-Rama-ve- 
jen 143 -DF 12-05-2004 

06 32 04 Afrikaprogram for Fred, støtte til konflikt- 
forebyggelse og krisestyring 156* -DF 26-05-2004 

06 32 07 Cameroun, gældslettelse 146 -DF 19-05-2004 
06 32 08 Afrikaprogram for Fred, støtte til konflikt- 

forebyggelse og krisestyring 156* -DF 26-05-2004 
06 33 01 Støtte til en række danske private organisati- 

oner til gennemførelse af udviklingsprojekter 92 -DF 28-01-2004 
06 33 01 De Samvirkende Invalideorganisationer, 

støtte til miniprogram III (forbedrede mulig- 
heder for handicappede i udviklingslande) . 154 -DF 26-05-2004 

06 33 01 Støtte til danske private organisationer til 
gennemførelse af udviklingsprojekter 184 02-09-2004 

06 34 01 Vietnam - støtte til miljøprogrammet 24 -DF 24-11-2004 
06 36 05 Den Internationale Naturbevarelsessammen- 

slutning - støtte til fireårig rammeaftale . . .  34 01-12-2004 
06 36 05 Støtte til Den multilaterale fond under Mon- 

trealprotokollen 153 -DF 26-05-2004 
06 36 06 FN, dækning af fredsbevarende operationer 52 08-12-2004 
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Konti Forslag Aktstk. Afstemning Tiltrædelse- 
dato 

06 37 01 Gennemførelse af kommunalreform i Gaza 
og på Vestbredden 35 -DF 15-12-2004 

06 37 03 Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF-9), 
støtte til genopfyldning 28 , -DF 24-11-2004 

06 38 01 Støtte til regional vandressourceforvaltning i 
Nilens opland 109 -DF 17-03-2004 

06 38 03 International Work Group for Indigenous Af- 
fairs, udviklingsaktiviteter m.m. for oprinde- 
lige folk 77 -DF 10-12-2003 

06 39 02 Somalia, Dansk Flygtningehjælp .. 101 25-02-2004 
06 39 02 Dansk Røde Kors, støtte til internationalt hu- 

manitært hjælpearbejde 126 14-04-2004 
06 39 02 FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), 

nødhjælpsprogrammer 145 19-05-2004 
07 Budget-og regnskabsreform - indførelse af 

omkostningsbaserede budget- og regnskabs- 
principper i staten m.v 163 24-06-2004 

07 15 01 Statens overtagelse af aktieme i DONG 
Transmission A/S fra DONG A/S i forbin- 
delse med aktionærudlodning 71 10-12-2003 

07 15 02 Overdragelse af statens aktiepost i Orange 
Holding A/S til Wirefree Services Denmark 
A/S 142 21-04-2004 

07 15 06 Statens Ejendomssalg A/S, indskydelse af 7 
ejendomme 29 01-12-2004 

07 15 06 Statens Ejendomssalg A/S, indskydelse af to 
ejendomme 58 08-12-2004 

07 15 06 Statens Ejendomssalg A/S, indskud af 10 
ejendomme 197 02-09-2004 

07 15 08 Statens overtagelse af aktierne i DONG 
Transmission A/S fra DONG A/S i forbin- 
delse med aktionærudlodning............ 71 10-12-2003 

07 16 01 Statens Ejendomssalg A/S, indskydelse af 7 
ejendomme 29 01-12-2004 

07 16 02 Slots- og Ejendomsstyrelsen, erhvervelse af 
ejendom med henblik på udlejning til Det 
Kongelige Teater 181 -DF 24-06-2004 

07 16 04 Amalienborg, istandsættelse af Fr. VIII's 
Palæ ' ~ 136 05-05-2004 

07 16 04 Frederiksborg Slot, første fase af istandsæt- 
telse og restaurering 170 24-06-2004 

07 18 03 Tips- og lottomidler, undervisning og folke- 
oplysning 148 19-05-2004 

07 1809 18 09 Tips-og lottomidler, fordeling til humanitæ- 
re, velgørende og andre almennyttige formål 152 02-06-2004 

07 18 13 Tips- og lottomidler, sygdomsbekæmpende 
organisationer 9 10-11-2004 

07 18 13 Tips-og lottomidler, fordeling til humanitæ- 
re, velgørende og andre almennyttige formål 152 02-06-2004 
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Konti Forslag Aktstk. Afstemning 

07 18 15 Tips-og lottomidler, styrkelse af ældreidræt- 
ten 14 04-11-2004 

07 18 15 Tips- og lottomidler, etablering af Det Dan- 
ske Kulturinstitut i Beijing 18 10-11-2004 

07 18 15 Tips- og lottomidler, tilskud til Kunstrådet 
vedrørende musikområdet 19 10-11-2004 

07 18 15 Fordeling af tips- og lottomidler - ekstraor- 
dinært tilskud til Den Jyske Opera 27 24-11-2004 

07 18 15 Tips- og lottomidler, dansk deltagelse i arki- 
tekturbiennalen i Venedig 93 -DF 21-01-2004 

07 18 15 Tips- og lottomidler, tilskud til DR og TV 
2/Danmark om finansiering af et dansk digi- 
talt talegenkendelsesprogram 171 24-06-2004 

07 18 16 Tips- og lottomidler, forskningsformål.... 147 19-05-2004 
07 18 17 Tips- og lottomidler, sygdomsbekæmpende 

organisationer 9 10-11-2004 
08 Københavns Maskinmesterskole, salg af 

ejendommen Jagtvej 163 12 24-11-2004 
08 Fordeling af overskud ved udstedelse af en 

erindringsmønt i anledning af Hans Kongeli- 
ge Højhed Kronprins Frederiks bryllup.... 110 17-03-2004 

08 Olierørledningsafgift 2004 111 -S, -SF 28-04-2004 
08 11 01 Dækning af udgifter i forbindelse med fragt 

af fyrværkeri samt fyrværkerikampagne... 51 08-12-2004 
08 21 11 Konkurrencestyrelsen - udførelse af sekreta- 

riatsbetjening for nyoprettet privat klage- 
nævn, »Ankenævnet på energiområdet« .. 16 04-11-2004 

08 22 41 Dækning af udgifter i forbindelse med fragt 
af fyrværkeri samt fyrværkerikampagne... 51 08-12-2004 

08 22 45 Dækning af udgifter i forbindelse med fragt 
af fyrværkeri samt fyrværkerikampagne... 51 08-12-2004 

08 33 01 Lånegarantiordning til nye, mindre virksom- 
heder 117 21-04-2004 

08 42 02 Opførelse af private ungdomsboliger 118 24-03-2004 
08 43 05 Særlig byfornyelsesindsats i belastede stor- 

byområder 119 28-04-2004 
08 61 01 Styrkelse af energibesparelsesindsatsen . . .  96 28-01-2004 
08 71 14 Maritimt Uddannelsescenter Vest - garanti l : 

for banklån til dækning af manglende likvi- 
ditet til afvikling af uddannelserne på centret 36 01-12-2004 

09 DanToto A/S, heste- og hundevæddeløb... 80 10-12-2003 
09 Dansk Tipstjeneste A/S, bevilling til at for- 

anstalte visse spil, lotterier og væddemål .. 81 10-12-2003 
09 Udarbejdelse af nye forskudsopgørelser og 

skattekort 123 -SF, (S), (RV) 31-03-2004 
09 11 41 Det Danske Klasselotteri A/S, bevilling til at 

drive klasselotteri 79 10-12-2003 
09 21 01 Modernisering af Told-Skats it-systemer 

(igangsættelse af fase 1) . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 157 02-06-2005 
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Konti Forslag Aktstk. Afstemning Tilti ædelse 
dato 

09 21 79 Modernisering af Told-Skats it-systemer 
(igangsættelse af fase 1) 157 02-06-2005 

11 23 01 Politiet, igangsættelse af et samlet udvik- 
lings- og moderniseringsprogram for it-sy- 
stemer 57 12-01-2005 

11 31 03 Kriminalforsorgen, etablering af ekstra fæng- 
selspladser samt nye lukkede pladser i Stats- 
fængslet ved Nørre Snede.... 144* 19-05-2004 

11 31 09 . Kriminalforsorgen, etablering af ekstra fæng- 
selspladser samt nye lukkede pladser i Stats- 
fængslet ved Nørre Snede.. 144* 19-05-2004 

11 31 09 Statsfængslet på Søbysøgård, etablering af 
12 nye pladser samt støttefunktioner . . . . . .  195 02-09-2004 

11 41 02 Modernisering af domstolenes juridiske fag- 
system (fogedsager) 167 26-05-2004 

12 Aftale om magelæg vedr. ejendom i Tors- 
havn på Færøerne 106 * 17-03-2004 

12 11 01 Genopbygning af den afghanske hær samt 
støtte til NATO's træningsmission i Irak... 45 -SF 08-12-2004 

12 21 01 Fuldtidschartring af skibskapacitet med be- 
sætning efter ARK-konceptet 20 l -SF 10-11-2004 

12 21 01 Flyvevåbnet - supplerende anskaffelse af 
tidssvarende ammunition til F-16 f l y . . . . . .  26 -SF 17-11-2004 

12 21 01 Irak, fortsat dansk bidrag til den multinatio- 
nale sikringsstyrke 44* -SF 08-12-2004 

12 1221 01 Østsamarbejdsaktiviteter i 2004, vederlagsfri 
materielbistand . . . . .  46 -SF 08-12-2004 

12 21 01 Udskiftning af radarer 56 -SF 08-12-2004 
12 2101 Strategisk maritim løftekapacitet til NATO - 

fuldtidschartring af skibskapacitet efter 
ARK-konceptet 140 -SF 05-05-2004 

12 21 01 Den Danske Internationale Brigade, anskaf- 
felse af et yderligere antal pansrede hjulkø- 
retøjer . . .  168 -SF 26-05-2004 

12 21 01 Anskaffelse af Leopard 2 kampvogne . . . . .  187 -SF 17-08-2004 
12 2101 Anskaffelse af moderne spejderkøretøjer... 188 .17-08-2004 
12 1221 01 Anskaffelse af Hercules transportfly 189 17-08-2004 
12 21 02 , Patruljeskibsprojektet, konstruktion og pro- 

duktionsforberedende t i l t a g . . . . . . . ' , . . . . . .  186 17-08-2004 
12 2113 Flyvestation Værløse, afhændelse af Nordlej- 

. ren og den sydlige del ved Jonstrupvangvej 47 08-12-2004 
12 1221 13 Salg af erhvervsejendom. 100 18-02-2004 
12 21 13 Stevnsfortets Kaserne, afhændelse af ej en- . I '. 

dom i LI. Heddinge by til Storstrøms Amt . 139 12-05-2004 
12 21 13 Afhændelse af ejendommen Rigensgade 11, 

København K 190 02-09-2004 
12 1221 13 Kommandostation Havreballe skov, til- og 

ombygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191 02-09-2004 

36 Finans- og tillægsbev.lovforslag og betænkninger herover. 
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I  " 4  ̂ - Tiltrædelse- 
Konti Forslag Aktstk. », , Afstemning d 

12 21 13 Den Kongelige Livgarde på Garderkasernen i 
Høvelte, administrative faciliteter 192 02-09-2004 

12 1221 13 Vordingborg Kaserne, renovering af indkvar- 
teringsfaciliteter 193 02-09-2004 

12 21 13 Oksbøllejren, indkvarteringsfaciliteter til 
stampersonel 194 02-09-2004 

12 41 01 Beredskab Storkøbenhavn, udskydelse af af- 
viklingen 133 21-04-2004 

12 41 02 Beredskabsstyrelsen, erhvervelse af ejendom 
i Hedehusene m.h.p. etablering af statsligt 
frivilligcenter m.v 48 08-12-2004 

15 11 28 Den Sociale Sikringsstyrelse, forøgelse af 
bevilling i 2004 2 20-10-2004 

15 64 03 John F. Kennedy Instituttet, Statens øjenkli- 
nik - om- og tilbygning 115 24-03-2004 

15 72 02 Kofoeds Skole - køb af ejendommen Badens- 
gade 10-12 . l 20-10-2004 

15 72 05 Kofoeds Skole - køb af ejendommen Badens- 
gade 10-12 1 20-10-2004 

15 75 06 Kolding Kommune, social indsats til fordel 
for ofrene for fyrværkeriulykken i Seest... 30 24-11-2004 

16 11 11 Sundhedsstyrelsen, overførsel af midler til 
brug for udvikling og etablering af et Lands- 
patientregister 40 08-12-2004 

16 11 79 Sundhedsstyrelsen, overførsel af midler til 
brug for udvikling og etablering af et Lands- 
patientregister 40 08-12-2004 

16 33 04 Flere i beskæftigelse - lavere ledighed, initi- 
ativer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
område 176 24-06-2004 

16 51 58 Flere i beskæftigelse - lavere ledighed, initi- 
ativer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
område 176 24-06-2004 

16 51 59 Flere i beskæftigelse - lavere ledighed, initi- 
ativer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
område 176 24-06-2004 

16 51 63 Influenzapandemi, styrkelse af beredskab.. 137 (S), (SF), (RV) 05-05-2004 
16 51 64 Influenzapandemi, styrkelse af beredskab.. 137 (S), (SF), (RV) 05-05-2004 
16 51 68 Eksperimentel kræftbehandling i Danmark. ~ 177 24-06-2004 
16 51 69 Flere i beskæftigelse - lavere ledighed, initi- 

ativer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
område 176 ll 24-06-2004 

16 51 73 2-årige pilotprojekter med screening for 
tarmkræft 132 12-05-2004 

16 51 74 Sundhedsstyrelsen, overførsel af midler til 
brug for udvikling og etablering af et Lands- 
patientregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 08-12-2004 
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Konti , Forslag Aktstk. Afstemning ~ Tiltrædelse- 
dato 

16 51 78 Flere i beskæftigelse - lavere ledighed, initi- 
ativer på Indenrigs-og Sundhedsministeriets 
område 176 24-06-2004 

16 1691 01 Éngangskompensation til amter og kommu- 
ner som følge af ændring af brugerbetalings- 
bekendtgørelsen for miljøtilsyn . . .  25* 17-11-2004 

16 91 01 Aftaler om kommunernes og amternes øko- 
nomi 2005 , 180* (S), -SF , 24-06-2004 

16 91 11 Éngangskompensation til amter og kommu- 
ner som følge af ændring af brugerbetalings- 
bekendtgørelsen for miljøtilsyn . . . . . . . . . .  25* 17-11-2004 

16 1691 11 Aftaler om kommunernes og amternes øko- 
nomi 2005 180* (S), -SF 24-06-2004 

17 46 11 Særlig indsats på ph.d.-området til aktivering 
af ledige akademikere 105 10-03-2004 

17 46 11 Tilskud til kampagne mod akadèmikerledig- 
hed 158 26-05-2004 

17 46 72 Opkvalificering af kortuddannede ledige... 114 31-03-2004 
18 11 01 Gennemførelse af digitaliseringshandlings- 

plan 3 27-10-2004 
18 11 02 Gennemførelse af digitaliseringshandlings- 

plan 3 27-10-2004 
18 11 15 Gennemførelse af digitaliseringshandlings- 

plan 3 27-10-2004 
18 11 15 Irakiske statsborgere, støtte i forbindelse med 

frivillig hjemrejse til Irak . . . . . . . . . . . . . . .  63 07-12-2004 
18 11 79 ' Gennemførelse af digitaliseringshandlings- 

plan ... 3 , 27-10-2004 
18 2101 Asylansøgere, særlige social-og sundheds- 

ydelser 60 08-12-2004 
18 1821 01 Irakiske statsborgere, støtte i forbindelse med ! 

frivillig hjemrejse til Irak 63 07-12-2004 
18 21 03 Asylansøgere, særlige social- og sundheds- 

ydelser 60' 08-12-2004 
18 21 79 Gennemførelse af digitaliseringshandlings- 

plan .. 3 , ~:;, 27-10-2004 
18 34 02 Irakiske statsborgere, støtte i forbindelse med 

frivillig hjemrejse til Irak 63 07-12-2004 
18 34 23 Irakiske statsborgere, støtte i forbindelse med 

frivillig hjemrejse til Irak 63 07-12-2004 
19 Biotekforskerpark i København, nyt udbud 

vedrørende opførelse og drift. 21 10-11-2004 
19 Symbion A/S, udskydelse af tilbagebetaling 

af statslån 98 18-02-2004 
19 Mageskifte mellem Ørestadsselskabet og sta- 

ten vedr. byggeri i Ørestaden samt overdra- . i (DF), I - (SF), 
gelse af friarealer ' l . 104* (RV) 17-03-2004 

19 11 05 Statens Ejendomssalg A/S, indskydelse af 7 
ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 29 ' 01-12-2004 
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 ̂ Ti i ~  i Tiltrædelse- 
Konti Forslag Aktstk. Afstemning 

19 11 05 Salg af ejendomme beliggende Nordhavns- 
gade 1-2, Århus C 131 28-04-2004 

19 11 05 Danmarks Pædagogiske Universitet, om- og 
tilbygning af ejendommen Emdrup vej 101, 
København 135 05-05-2004 

19 11 06 Danmarks Pædagogiske Universitet, om- og 
tilbygning af ejendommen Emdrupvej 101, 
København 135 05-05-2004 

19 11 10 Oprettelse af erhvervsdrivende fond til gen- 
nemførelse af Galathea 3-ekspeditionen . . .  6* 10-11-2004 

19 11 79 Etablering og drift af It-væksthus i Køben- 
havn 7 20-10-2004 

19 17 04 Oprettelse af erhvervsdrivende fond til gen- 
nemførelse af Galathea 3-ekspeditionen . . .  6* 10-11-2004 

19 17 04 Etablering og drift af It-væksthus i Køben- 
havn 7 20-10-2004 

19 22 21 Handelshøjskolen i København, indgåelse af 
lejeaftale med Porcelænshaven ApS 
(»Porcelænsgrunden«)... 149 19-05-2004 

19 22 21 Handelshøjskolen i København, renovering 
og ombygning af ejendommen Howitzvej 60, 
Frederiksberg 150 19-05-2004 

19 22 21 Handelshøjskolen i København, erhvervelse 
af »Råvarebygningen« på Porcelænsgrunden 
med efterfølgende ombygning og istandsæt- 
telse .. 151 19-05-2004 

19 42 01 Særlig indsats på ph.d.-området til aktivering 
af ledige akademikere 105 10-03-2004 

19 51 01 Forskningscenter Risø, indretning af rent- 
rumslaboratorier 138 05-05-2004 

19 51 02 Forskningscenter Risø, indretning af rent- 
rumslaboratorier.. 138 05-05-2004 

19 74 01 Særlig indsat på ph.d.-området til aktivering 
af ledige akademikere 105 10-03-2004 

20 Center for Videregående Sundhedsuddannel- 
ser-Fyn, om- og tilbygning ved eksisterende 
bygningskompleks i Odense 59 08-12-2004 

20 Center for Videregående Uddannelser, opfø- 
relse af ny fløj til undervisningsformål.... 97 04-02-2004 

20 69 01 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 
(DEF), gentilslutning af Undervisningsmini- 
steriet 15 04-11-2004 

20 72 01 Engangstilskud til uddannelsesinstitutioner 
i.f.m. momskompensationsordningen . . . . .  43 08-12-2004 

20 72 05 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse . 
(EVE-rammen), forhøjelse af puljen 129 14-04-2004 

20 93 25 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse 
I . (EVE-rammen), forhøjelse af pu l jen . . . . . .  , 129 14-04-2004 
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21 Det Jyske Musikkonservatorium, leje af lo- 
kaler 38 01-12-2004 

21 Fastsættelse af radio/tv-licens for perioden 
2004-2006 , 39* -S, -SF, -RV 01-12-2004 

21 Udbud af ejendom og virksomheden »Det 
Danske Filmstudie« i Kgs. Lyngby . . . . . . .  134 21-04-2004 

21 Livsvarige ydelser til kunstnere 164 -DF 26-05-2004 
21 11 71 Statsbiblioteket og Erhvervsarkivet i Århus, 

etablering af fælles magasiner 17 04-11-2004 
21 11 71 Dansk Landbrugsmuseum, erhvervelse af 

ejendom til brug for magas ine r . . . . . . . . . . .  37 01-12-2004 
21 21 03 Livsvarige ydelser, kunstnere 185 -DF 17-08-2004 
21 21 47 Tips- og lottomidler, tilskud til Kunstrådet l : 

vedrørende musikområdet 19 10-11-2004 
21 23 41 Fordeling af tips- og lottomidler - ekstraor- 

dinært tilskud til Den Jyske Opera 27 24-11-2004 
21 23 71 Det Kgl. Teater, justering af bevillinger (til- 

pasning af teatrets bygningsmasse) 159 -DF 26-05-2004 
21 23 73 Det Kgl. Teater, opførelse af nyt skuespilhus 

på Kvæsthusbroen. 94 -DF, -SF, -KD 28-01-2004 
21 31 06 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 

(DEF), gentilslutning af undervisningsmini- 
steriet 15 04-11-2004 

21 31 11 Kulturbevaringsplan, bevaring af den fysiske 
og elektroniske kulturarv 125 31-03-2004 

21 31 72 Statsbiblioteket og Erhvervsarkivet i Århus, 
etablering af fælles magasiner . . . . . . . . . . .  17 04-11-2004 

21 32 01 Kulturbevaringsplan, bevaring af den fysiske 
og elektroniske kulturarv 125 31-03-2004 

21 33 04 Kulturbevaringsplan, bevaring af den fysiske 
og elektroniske kulturarv 125 31-03-2004 

21 33 04 Fordeling af tips- og lottomidler til Kultur- 
arvsstyrelsens projekt vedr. »Historiens dag« 183 17-08-2004 

21 33 08 Kulturbevaringsplan, bevaring af den fysiske 
og elektroniske kulturarv l 125 31-03-2004 

21 33 10 Kulturbevaringsplan, bevaring af den fysiske 
og elektroniske kulturarv . . . . . . . . . . . . . . .  125 31-03-2004 

21 33 11 Kulturbevaringsplan, bevaring af den fysiske 
og elektroniske kulturarv . 125 31-03-2004 

21 33 15 Tøjhusmuseet, overtagelse af Orlogsmuseet 95 28-01-2004 
21 33 21 Kulturbevaringsplan, bevaring af den fysiske 

og elektroniske kulturarv . 125 31-03-2004 
21 33 21 Statens Museum for Kunst, merudgifter i for- 

bindelse med brandsikringsprojektet . - 165 26-05-2004 
21 33 31 Tøjhusmuseet, overtagelse af Orlogsmuseet 95 I 28-01-2004 
21 33 33 Tøjhusmuseet, overtagelse af Orlogsmuseet 95 28-01-2004 
21 33 37 Kulturbevaringsplan, bevaring af den fysiske 

og elektroniske kulturarv . . . . . . . . . . . . . . .  125 31-03-2004 
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21 33 71 Dansk Landbrugsmuseum, erhvervelse af 
ejendom til brug for magasiner 37 01-12-2004 

21 33 71 Louisiana, brandsikringsforanstaltninger... 121 24-03-2004 
21 33 72 Statens Museum for Kunst, brandsikringsfor- 

anstaltninger 120 . 24-03-2004 
21 33 73 Statens Ejendomssalg A/S, indskud af 10 

ejendomme 197 02-09-2004 
21 71 41 Kunstakademiets Billedkunstskoler, tilslut- 

ning til afhændelse af kollegium og værksted, 
Sørup, samt til at anvende provenuet til re- 
novering af lokalerne på Charlottenborg... 91 14-01-2004 

21 81 21 Tips- og lottomidler, tilskud til DR og 
TV 2/DANMARK om finansiering af et 
dansk digitalt talegenkendelsesprogram . . .  171 24-06-2004 

21 81 26 TV2/DANMARK A/S, rekapitalisering i for- 
bindelse med forberedelse af salg 22* -S, -SF, -RV 24-11-2004 

22 11 01 Forhøjelse af Kirkeministeriets bevilling i fi- 
nansåret 2004 11* -S, -SF, -RV 24-11-2004 

22 11 09 Vedersø GI. Præstegård, istandsættelse af ho- 
vedbygningen 160 26-05-2004 

23 11 01 Sko v-og Naturstyrelsen, salg af 4 statsskov- 
arealer samt erhvervelse af Århus Plantage i 
Mols Bjerge 31 01-12-2004 

23 11 01 Værditabsordningen, statsgaranti til boligeje- 
re 102* (SF), (S), (RV) 31-03-2004 

23 11 03 Skov- og Naturstyrelsen, salg af 4 statsskov- 
arealer samt erhvervelse af Århus Plantage i 
Mols Bjerge 31 01-12-2004 

23 11 50 Éngangskompensation til amter og kommu- 
ner som følge af ændring af brugerbetalings- 
bekendtgørelsen for miljøtilsyn 25* 17-11 -2004 

23 21 01 Skov- og Naturstyrelsen, salg af 4 statsskov- 
arealer samt erhvervelse af Århus Plantage i 
Mols Bjerge . . ,  31 01-12-2004 

23 22 06 Værditabsordningen, statsgaranti til boligeje- 
re , 102* (SF), (S), (RV) 31-03-2004 

23 31 01 - . Vandmiljøplan III - igangsættelse af udvik- 
lings-, pilot-og kortlægningsaktiviteter (lugt- 
gener, nedbringelse af fosforoverskud samt 

. gyllehåndtcring) . . .  166* (S), (SF), (RV) 26-05-2004 
23 51 01 Skov- og Naturstyrelsen, salg af 4 statsskov- 

arealer samt erhvervelse af Århus Plantage i 
Mols Bjerge 31 01-12-2004 

23 51 01 Værditabsordningen, statsgaranti til boligeje- 
re 102* (SF), (S), (RV) 31-03-2004 

23 51 02 Skov- og Naturstyrelsen, salg af 4 statsskov- 
arealer samt erhvervelse af Århus Plantage i 
Mols Bjerge . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . :  . . . . . . .  10* 10-11-2004 
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23 52 01 Skov- og Naturstyrelsen, tilbud om salg af 
grunde i Vorupør til lejere . 78 -S, -SF 10-12-2003 

23 52 02 Skov- og Naturstyrelsen, salg af 4 statsskov- 
arealer samt erhvervelse af Århus Plantage i 
Mols Bjerge 10* 10-11-2004 

23 52 02 Skov- og Naturstyrelsen, tilbud om salg af 
grunde i Vorupør til lejere 78 -S, -SF 10-12-2003 

23 52 07 Vådområdeprojekter, bevillingsoverførsel af 
opsparede midler fra Ministeriet for Fødeva- 
rer, Land- brug og Fiskeri 113 31-03-2004 

23 55 08 Værditabsordningen, statsgaranti til boligeje- 
re 102* (SF), (S), (RV) 31-03-2004 

23 61 01 Vandmiljøplan 111 - igangsættelse af udvik- 
lings-, pilot- og kortlægningsaktiviteter (lugt- 
gener, nedbringelse af fosforoverskud samt 
gyllehåndtering) 166* (S), (SF), (RV) 26-05-2004 

23 91 01 Skov-og Naturstyrelsen, salg af 4 statsskov- 
arealer samt erhvervelse af Århus Plantage i 
Mols Bjerge 31 01-12-2004 

23 91 01 Værditabsordningen, statsgaranti til boligeje- 
re 102* (SF), (S), (RV) 31-03-2004 

24 11 79 Forbrugerrådet - ekstraordinær opstarts- og 
indkøringsforberedelse i.f.m. genindtræden i 
fondsbestyrelser 32 15-12-2004 

24 21 01 Forbrugerrådet - ekstraordinær opstarts- og 
indkøringsforberedelse i.f.m. genindtræden i 
fondsbestyrelser 32 15-12-2004 

24 21 02 Vandmiljøplan III - igangsættelse af udvik- 
lings-, pilot-og kortlægningsaktiviteter (lugt- 
gener, nedbringelse af fosforoverskud samt 
gyllehåndtering) 166* (S), (SF), (RV) 26-05-2004 

24 21 02 Landlegatet 2004 179 24-06-2004 
24 23 03 Vådområdeprojekter, bevillingsoverførsel af 

opsparede midler fra Ministeriet for Fødeva- 
rer, Land- brug og Fiskeri 113 31-03-2004 

24 24 51 Vandmiljøplan III - igangsættelse af udvik- 
lings-, pilot-og kortlægningsaktiviteter (lugt- 
gener, nedbringelse af fosforoverskud samt 
gyllehåndtering) 166* (S), (SF), (RV) 26-05-2004 

24 26 30 '. Laksefiskeri i Østersøen, tilskud til erhvervs- 
fiskere 8 20-10-2004 

24 32 27 Fremrykning af anlægsinvesteringer vedr. 
Mund og Klovsygeenhed på Lindholm, reno- 
vering af laboratorier og anskaffelse af kon- 
trol- og redningsskib 116 31-03-2004 

24 33 03 Afhændelse af del af Askov Forsøgsstation 
og forsøgsstation »Studsgård« samt erhver- 

. ' velse af ny landbrugsjord . . . .  107 I ~ 17-03-2004 
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24 33 03 Vandmiljøplan III - igangsættelse af udvik- 
lings-, pilot- og kortlægningsaktiviteter (lugt- 
gener, nedbringelse af fosforoverskud samt 
gyllehåndtering) 166* (S), (SF), (RV) 26-05-2004 

24 33 04 Afhændelse af del af Askov Forsøgsstation 
og forsøgsstation »Studsgård« samt erhver- 
velse af ny landbrugsjord 107 17-03-2004 

24 33 04 Fremrykning af anlægsinvesteringer vedr. 
Mund- og klovsygeenhed på Lindholm, re- 
novering af laboratorier og anskaffelse af 
kontrol- og redningsskib 116 31-03-2004 

28 DSB, remotorisering og ombygning af 96 
IC3 togsæt samt etablering af lån 41 08-12-2004 

28 Kystdirektoratet, aftale med Ringkøbing Amt 
om kystbeskyttelse fra Lodbjerg til Nymin- 
degab for perioden 2004-2008 103 10-03-2004 

28 DSB og DSB S-tog a/s, indgåelse af kontrak- 
ter om offentlig service trafik på jernbane i 
perioden 2005-2014 112 24-03-2004 

28 Udbudsbekendtgørelse vedr. færgebetjenin- 
gen af Bornholm samt indgåelse af kontrakt 173* 30-04-2004 

28 11 11 Fremrykning af trafikprojekter (udbygning af 
E45, overhalingsstationer på Fyn samt bro 
over Hillerødmotorvejen) 122 24-03-2004 

28 11 71 HUR's havnebus, forlængelse af statsligt til- 
skud samt overførsel af bevillinger 65 08-12-2004 

28 21 10 Igangsættelse af to anlægsprojekter: 2. etape 
af Videbæk omfartsvej og krydsombygning 
ved Virum . 141 -SF 05-05-2004 

28 21 20 Fremrykning af trafikprojekter (udbygning af 
E45, overhalingsstationer på Fyn samt bro 
over Hillerødmotorvejen) 122 24-03-2004 

28 21 20 Frederikssundmotorvejen, fremrykning af 
detailprojekteringen af 1. etape 200 -SF 02-09-2004 

28 21 21 Vagar Lufthavn - etablering af sikkerheds- 
hegn 23 17-11-2004 

28 21 30 Igangsættelse af to anlægsprojekter: 2. etape 
af Videbæk omfartsvej og krydsombygning 
ved Virum 141 -SF 05-05-2004 

28 21 40 Igangsættelse af to anlægsprojekter: 2. etape 
af Videbæk omfartsvej og krydsombygning 
ved Virum 141 -SF 05-05-2004 

28 31 04 Vagar Lufthavn - etablering af sikkerheds- 
hegn 23 17-11-2004 

28 42 03 Vagar Lufthavn - etablering af sikkerheds- 
hegn 23 17-11-2004 

28 61 01 . HUR's havnebus, forlængelse af statsligt til- 
skud samt overførsel af bevill inger. . . . . . .  65 08-12-2004 
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28 61 01 Overtagelse vedr. arealreservationer for et 
eventuelt jernbaneanlæg mellem København 
og Ringsted over K ø g e . . . . . . . . . . . .  182 24-06-2004 

28 62 01 Fremrykning af trafikprojekter (udbygning af 
E45, overhalingsstationer på Fyn samt bro 
over Hillerødmotorvejen) 122 24-03-2004 

28 62 01 Helårlig togbetjening på strækningen Tøn- 
der-Niebüll 162 26-05-2004 

28 62 05 Ændring af bevillinger vedrørende Banedan- 
mark, LOKO-projektet og fornyelse og ved- 
ligeholdelse af jernbanenettet.. 64* 15-12-2004 

28 63 01 Statens Ejendomssalg A/S, indskydelse af to 
ejendomme 58 08-12-2004 

28 63 01 Ændring af bevillinger vedrørende Banedan- 
mark, LOKO-projektet og fornyelse og ved- 
ligeholdelse af jernbanenettet 64* 15-12-2004 

28 63 02 ~ I Banedanmark, afhændelse af areal og udstyr 
på strækningen Viborg-Løgstør 42* 01-12-2004 

28 63 02 Banedanmark, udgifter til Jernbanesikkerhed 61 08-12-2004 
28 63 02 Ændring af bevillinger vedrørende Banedan- 

mark, LOKO-projektet og fornyelse og ved- 
ligeholdelse af je rnbanenet te t . . . . . . . . . . . .  64* 15-12-2004 

28 63 02 Overtagelse vedr. arealreservationer for et 
eventuelt jernbaneanlæg mellem København 
og Ringsted over Køge 182' 24-06-2004 

28 63 05 Banedanmark, afhændelse af areal og udstyr 
på strækningen Viborg-Løgstør . . . . . . . . . .  42* 01-12-2004 

28 63 05 S-tog, ombygning af kørestrømanlæg Helle- 
rup- Klampenborg 127 14-04-2004 

28 63 05 Banedanmark - fremrykning af sporfornyel- 
sesprojekt på Grenåbanen 161 02-06-2004 

28 63 05 Banedanmark, fornyelse af jernbanenettet - 
sporombygning i Fredericia 178 24-06-2004 

28 63 06 Forhøjelse af satsen for miljøtilskuddet til 
godstrafikken 199 02-09-2004 

28 63 07 Igangsættelse af 2 projekter til fornyelse af * l 
. jernbanenettet (strækningen mellem Odense 
og Middelfart og mellem Stenstrup og Ringe) 49 20-11-2002 

28 63 07 Banestyrelsen, igangsættelse af 6 jernbane- 
fornyelsesproj ekter 50 -SF 28-05-2003 

34 37 20 Fremrykning af anlægsinvesteringer vedr. 
Mund- og klovsygeenhed på Lindholm, re- 
novering af laboratorier og anskaffelse af 
kontrol- og redningsskib 116 31-03-2004 

35 Afhændelse af del af Askov Forsøgsstation 
og forsøgsstation »Studsgård« samt erhver- 
velse af ny landbrugsjord 107 17-03-2004 

35 11 01 Den Sociale Sikringsstyrelse, forøgelse af 
bevilling i 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 20-10-2004 
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35 11 01 Forhøjelse af Kirkeministeriets bevilling i fi- 
nansåret 2004 11* -S, -SF, -RV 24-11-2004 

35 11 01 Markeringen af 60-året for Danmarks befri- 
else 4.-5. maj 1945 . 13 10-11-2004 

35 11 01 Grønlandsk-dansk selvstyrekommission, af- 
holdelse af den danske stats udgifter 62 08-12-2004 

35 11 01 Kriminalforsorgen, etablering af ekstra fæng- 
selspladser samt nye lukkede pladser i Stats- 
fængslet ved Nørre Snede 144* 19-05-2004 

35 11 01 Vedersø GI. Præstegård, istandsættelse af ho- 
vedbygningen 160 26-05-2004 

35 11 01 Modernisering af domstolenes juridiske fag- 
system (fogedsager) 167 26-05-2004 

35 11 09 Engangskompensation til amter og kommu- 
I ner som følge af ændring af brugerbetalings- 

bekendtgørelsen for miljøtilsyn 25* 17-11-2004 
35 11 09 Aftaler om kommunernes og amternes øko- 

nomi 2005 180* (S), -SF 24-06-2004 
35 11 21 Irak, fortsat dansk bidrag til den multinatio- 

nale sikringsstyrke . 44* -SF 08-12-2004 
35 12 01 Tøjhusmuseet, overtagelse af Orlogsmuseet 95 28-01-2004 
40 21 04 TV2/DANMARK A/S, rekapitalisering i for- 

bindelse med forberedelse af salg . . .  22* -S, -SF, -RV 24-11-2004 
40 21 51 Ørestadsselskabet, udvidelse af låneramme 198* -SF, -RV, -KD 02-09-2004 
40 21 55 Statens Ejendomssalg A/S, indskydelse af 7 

ejendomme 홢 홢 홢 29 01-12-2004 
40 21 55 Salg af ejendomme beliggende Nordhavns- 

gade 1-2, Århus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 28-04-2004 


