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Kulturministeriet. København, den 4. oktober 2005.

a.
b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at bevillingen til indretning
af Det Kongelige Teaters Balletkostskole forhøjes med 3,0 mio. kr. Udgiften i 2005 på 3,0 mio.
kr. afholdes af tilskud fra Bikubenfonden.
Ved Akt 102 30/3 2005 tiltrådte Finansudvalget, at der i ejendommen Tordenskjoldsgade
3 (nu August Bournonvilles Passage 3) indrettes en balletkostskole under Det Kongelige Teater.
Anlægsudgifterne finansieres fuldt ud af et tilskud fra Bikubenfonden på 10,0 mio. kr. I forbindelse med den detaljerede projektering af kostskolen har det vist sig fordelagtigt, dels at indrette kostskolen med flere værelser (flere enkeltværelser i stedet for dobbeltværelser samt større
kapacitet), dels at indrette en lejlighed til tilsynsførende personale ved kostskolen. Det har herudover vist sig nødvendigt med en renovering af varmesystemet.
Den samlede udgift til ændringerne udgør 3,0 mio. kr. Bikubenfonden har meddelt Det Kongelige Teater, at fonden er indstillet på at forhøje tilsagnet vedrørende etablering af kostskolen
med 3,0 mio. kr., hvorefter det samlede tilskud fra Bikubenfonden udgør 13,0 mio. kr.
Dispositionen kan i 2005 specificeres således på under- og standardkonti:
§ 21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbevilling)
55. Det Kongelige Teater
Udgift
31. Byggeri og anlægsproduktion................................
Indtægt
41. Refusion vedrørende anlæg mv. ............................

c.

e.

3,0 mio. kr.
3,0 mio. kr.

Driftsudgifterne forbundet med Balletkostskolen afholdes, som forudsat i Akt 102 30/3
2005, indenfor teatrets nettoudgiftsbevilling på § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel.
Sagen forelægges med henblik på at indhente Finansudvalgets tilslutning til i 2005 at forøge
bevillingen til indretning af Balletkostskolen med 3,0 mio. kr. til i alt 13,0 mio. kr. Sagen forelægges nu, så ombygningen kan gennemføres tids nok til, at kostskolen kan åbne i skoleåret
2006-07.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at bevillingen til indretning
af Det Kongelige Teaters Balletkostskole forøges med 3,0 mio. kr., således at der på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2005 opføres følgende:
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Udgift

§ 21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet (Anlægsbevilling)........
f.

Indtægt

––– Mio. kr. –––
3,0
3,0

Finansministeriets tilslutning foreligger.
BRIAN MIKKELSEN
/ Palle Maurice Jepsen

Til Finansudvalget.

