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I forbindelse med behandlingen af L 225 Forslag til finanslov for finans-
året 2011 har Folketingets Finansudvalg i brev af 3. september 2010 stil-
let mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 2 :
”Ad § 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning: 
Ministeren bedes redegøre for kontoen og herunder for antallet af til-
sagn, der er givet på kontoen, samt for status og afløb vedrørende bevil-
lingen.”

Svar:
Af kontoen ydes der i henhold til Akt. 191 af 3. september 2009 tilskud 
til diverse bygningsformål i forbindelse med overdragelsen af bygninger-
ne til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner. Det drejer sig om:
1) Tilskud til husleje til de institutioner, som overtager et lejemål, hvor 

huslejen overstiger institutionens betalingsevne. Tilskuddet ydes til 
og med det halvår, hvor uopsigelighedsperioden udløber.

2) Tilskud til elevstigninger til de gymnasier og hf-udbydere, hvis aktivi-
tets-prognose for 2020 er større end den faktisk gennemførte aktivi-
tet for 2008.

3) Tilskud til institutioner i dyre lejemål til etablering i ejede bygninger i 
forbindelse med udløbet af lejemålenes uopsigelighedsperiode.

4) Tilskud til institutioner, som overtager bygninger, hvor vedligehol-
delsesefterslæbet fratrukket institutionens medfinansiering er større 
end institutionens betalingsevne, hvorfor institutionen skal have et 
tilskud for at overtage bygningerne.

5) Tilskud til institutioner med henblik på at sikre, at disse institutioner 
fremadrettet får en bygningsøkonomi, der svarer til betalingsevne-
principperne i Akt. 191 af 3. september 2009.

På finansloven for 2010 er der samlet set afsat 1.083,6 mio. kr. til oven-
stående tilskudsformål, hvoraf 70 mio. kr. er anvendt til medfinansiering 
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af yderligere fradrag på op til 200 mio. kr. i øget vedligeholdelsesefter-
slæb på de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, jf. aktstykke 153 af 
24. juni 2010. 

Indtil videre er der givet ca. 55 tilsagn om tilskud for i alt ca. 220 mio. kr. 
Der udestår at blive givet yderligere ca. 65 tilsagn om tilskud til i størrel-
sesordenen 690-770 mio. kr. Det præcise beløb kan ikke opgøres endnu, 
da forhandlingerne med udlejer om vilkårene for lejemålsoverdragelserne 
ikke er endelig afsluttet. Forhandlingerne forventes færdige i løbet af 
2011. 

Med venlig hilsen

Tina Nedergaard


