
 

 

 

Folketingets Europaudvalg har den 7. august 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 170 

(Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Søren Søndergaard (EL). 

 

Spørgsmål nr. 170:  

” Ministeren bedes oversende en oversigt over, hvornår Folketingets forskellige par-

tier blev orienteret om regeringens tilbud til EU om at tilbyde Det Europæiske Læge-

middelagentur (EMA) gratis husleje i 20 år. ” 

 

Svar: 

Folketingets partier orienteredes alle d. 31. juli 2017 (kl. 08.00) via e-mail fra Sund-

heds- og Ældreministeriet til partiernes sundhedsordførere, om det officielle danske 

kandidatur til genplacering af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (vedlagt 

som bilag), herunder tilbud om 20 års huslejefritagelse, som en del af de omkostnin-

ger og udgifter Danmark vil tilbyde at dække, i fald agenturet måtte genplaceres i Kø-

benhavn.  

 

Derudover kan jeg oplyse, at siden regeringen, d. 8. februar 2017, offentliggjorde at 

Danmark vil arbejde for, at EMA flyttes fra London til København, og frem til det offi-

cielle danske kandidaturs tilblivelse, er partierne flere gange blevet orienteret om sta-

tus generelt for regeringens arbejde med EMA-sagen. Som led heri er det gjort klart, 

at der vil være udgifter forbundet med dels kandidaturet, dels selve flytningen af 

EMA, såfremt EMA genplaceres i Danmark. 

 

Den 5. april 2017 orienteredes sundhedsordførere og EU-ordførere på et fælles 

møde. Den 6. juni 2017 orienteredes sundhedsordførerne og finansordførerne på et 

fælles møde. Den 9. juni 2017 orienteredes EU-ordførerne i EU-udvalget. Af samleno-

tatet til EU-udvalget fremgik det blandt andet i) at regeringen vil stille en ejendom til 

rådighed for EMA, hvilket vil indebære udgifter for staten, og ii) at der derudover vil 

være en række udgifter forbundet med flytningen af EMA og den fremtidige husning 

heraf, såfremt det danske kandidatur er succesfuldt. 
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