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Kulturministeriet. København, den 22. november 2005.

a.

b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 1,6 mio. kr.
i 2006 som tilskud til videreførelse af projektet vedrørende en ”Historiens Dag”. Udgiften afholdes af rådighedspuljen på Akt 106 11/5 2005 om fordeling af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.
Bevillingen skal gå til Kulturarvsstyrelsens tilrettelæggelse og koordinering af Historiens
Dag, der på baggrund af erfaringerne fra Historiens Dag 2005 etableres som en fast tilbagevendende begivenhed om foråret i årene 2006-2008. Bevillingerne for henholdsvis 2007 og
2008 vil blive søgt indarbejdet på de kulturelle tipsaktstykker for henholdsvis 2006 og 2007.
Historiens Dag skal sætte fokus på kulturarven ved at synliggøre og manifestere den lokalhistoriske interesse og bredde i kulturarven, udvikle formidlingen af kulturarven med særlig
fokus på børn og unge og bidrage med fortællinger og oplevelser, der styrker borgernes tilhørsforhold og selvforståelse i lokalområderne.
Initiativet skal ses som led i regeringens samlede indsats over for bevaring og formidling
af den danske kulturarv og ønsket om at fremme kulturelle initiativer i hele landet.
I perioden 2006-2008 arrangeres hvert år en særlig dag, hvor der rettes landsdækkende opmærksomhed på den danske kulturarv. Målgruppen for Historiens Dag er børnefamilierne, der
på dagen får mulighed for at opleve kulturarven på nye måder, der inddrager og aktiverer dem
og gør kulturarven vedkommende og nærværende.
Historiens Dag suppleres med undervisningsmaterialer til grundskolens mellemtrin.
I den 3-årige periode skal følgende initiativer gennemføres:
– Afholdelse af en årligt tilbagevendende landsdækkende Historiens Dag med inddragelse af
museer, lokalarkiver, biblioteker og foreninger. Dagen markedsføres lokalt/regionalt og nationalt, og der opbygges en central hjemmeside. Dagen evalueres i forhold til udbredelse og
kendskab til dagen.
– Der udarbejdes undervisningsmateriale til 2007 og 2008 med årets tema til grundskolens
mellemtrin om brug af kulturarv i undervisningen som et nyt, væsentligt supplement til skolernes historieundervisning. Undervisningsmaterialet ligger klar senest maj måned for at
sikre materialet synlighed i undervisernes planlægning af det følgende skoleår.
Det samlede projekt bliver koordineret af Kulturarvsstyrelsen og gennemført i samarbejde
med lokale bevarings-, kultur-, kunst- og museumsforeninger samt museer, biblioteker og arkiver, der på frivillig basis kan tilmelde deres arrangementer til Historiens Dag.
Dispositionen kan specificeres således på under- og standardkontoniveau:
§ 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
11. Lønninger...............................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser .............................
Indtægt
29. Diverse driftsindtægter ..........................................

c.

0,5 mio. kr.
1,1 mio. kr.
1,6 mio. kr.

Sagen forelægges for Finansudvalget, fordi der ikke på Akt 106 11/5 2005 eller i øvrigt på
aktstykker i 2005 om fordeling af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål er afsat et beløb
som tilskud til det nævnte formål.
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e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af de kulturelle tipsmidler.
Udgifterne afholdes af § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.

f.

I henhold til LB 1077 11/12 2003 forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af
vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.
BRIAN MIKKELSEN
/ Jan Hiul

Til Finansudvalget.

