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Kulturministeriet. København, den 4. april 2006.

a.

b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel
af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om
tilslutning til at anvende i alt 277,3 mio. kr. som tilskud til kulturelle formål og 3,3 mio. kr.
til administration, i alt 280,6 mio. kr. Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.
Der søges endvidere om tilslutning til, at der ud over de afsatte 3,3 mio. kr. til administration
efter konkret behov vil kunne afholdes midler til administration, herunder udgifter til løn finansieret inden for rammen af de til nedenstående puljer afsatte beløb.
I henhold til L 204 26/3 2003 om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og
andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb,
jf. LB 1077 11/12 2003, anvendes 25,51 % af Kulturministeriets andel på 66,44 % af Tipstjenestens overskud til kulturelle formål, herunder brevduesporten.
Af den samlede bevilling til udlodning til kulturelle formål for perioden 1. april 2006 – 31.
marts 2007, i alt 280,6 mio. kr., udgør 271,1 mio. kr. Kulturministeriets andel af overskuddet
fra Tipstjenestens regnskabsår 2005 efter fradrag af forlods udbetaling til brevduesporten i
2005. Genanvendelse fra tidligere år udgør 7,5 mio. kr., medens 2,0 mio. kr. vedrører forlods
udbetalinger til brevduesporten for perioden 1. april 2006 – 31. marts 2007.
De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget.
Det samlede beløb på 280,6 mio. kr. foreslås fordelt på følgende måde, idet der er tale om
afrundede tal:
Formål
1. Kultur for børn ...............................................................................
2. Dansk kultur i internationalt perspektiv .........................................
3. Kulturpulje til hele landet ...............................................................
4. Forskning på kulturinstitutioner ....................................................
5. Teater .............................................................................................
6. Biblioteker .....................................................................................
7. Litteratur .........................................................................................
8. Museer ...........................................................................................
9. Kulturnet Danmark .........................................................................
10. Idræt ................................................................................................
11. Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark m.v. ................................
12. Kulturpolitisk udvikling og information .......................................
13. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets
institutioner m.fl..............................................................................
14. Arkitektur........................................................................................
15. Billedkunst ......................................................................................
16. Arkivformål, historiske skrifter m.v. ..............................................
17. Kulturforanstaltninger med bredt sigte...........................................

Mio. kr
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18. Amatørkultur..................................................................................
19. Festivaler, særudstillinger m.v. ...................................................
20. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner
21. Musik ............................................................................................
22. Samspil mellem kultur og erhverv ................................................
23. Priser ..............................................................................................
24. Rådighedspulje...............................................................................

7,2
2,9
5,0
25,2
5,0
0,5
6,6

I alt ......................................................................................................

277,3

Administration .....................................................................................

3,3

I alt (afrundet) ......................................................................................

280,6

Beskrivelse af de enkelte formål (hele tusinder):
1. Kultur for børn (pulje) .........................................................................
Puljen anvendes dels til at gennemføre særlige indsatser på børnekulturens område dels til at afholde drifts- og administrationsudgifter til
Børnekulturens Netværk.
Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Børnekulturens Netværk.

5.100

2. Dansk kultur i internationalt perspektiv..............................................
Midlerne anvendes til følgende:
Det Danske Kulturinstitut ....................................................................
Det Danske Institut i Athen, til kulturelle aktiviteter ..........................
Det Danske Institut i Damaskus, til kulturelle aktiviteter ...................
Det Danske Institut i Rom, driftstilskud..............................................
Fulbright Kommissionen .....................................................................
Biennalebygningen i Venedig..............................................................
International kulturudveksling (pulje) .................................................
Puljen anvendes til finansiering af Kulturministeriets og Udenrigsministeriets fælles aktiviteter til fremme af kulturudvekslingen mellem
Danmark og udlandet (herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet m.v.). Puljen fordeles af en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.
Internationale aktiviteter (pulje) ..........................................................
Puljen anvendes til international kulturudveksling på særlige indsatsområder. Af puljen afsættes 1,0 mio. kr. til aktiviteter i Berlin. Puljen
fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Kunststyrelsen.
Midler til kulturudveksling til råd og institutioner (pulje) .................
Puljen anvendes til kulturudvekslingsaktiviteter i en række råd og institutioner under Kulturministeriet.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.

34.549

3. Kulturpulje til hele landet (pulje) ........................................................
Som led i kulturministerens strategi for kulturen i hele landet videreføres provinspuljen som en ny målrettet pulje med navnet ”Kulturpulje til hele landet”.
Puljen anvendes til at styrke kulturlivet primært i provinsen ved at
støtte kulturelt samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om mar-
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kante kulturinitiativer med høj kvalitet. En væsentlig del af midlerne
kobles til kulturaftalerne med kommuner m.v.
Der forventes medfinansiering fra amter, kommuner, fonde eller erhvervsvirksomheder.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.
4. Forskning på kulturinstitutioner...........................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Det Kongelige Bibliotek til det videre arbejde med en videnskabelig
udgave af Carl Nielsens værker............................................................
Kulturministeriets Forskningsudvalg, driftstilskud ..............................
Kulturministeriets Forskningspulje (pulje)...........................................
Puljen anvendes til styrkelse af forskningsindsatsen på de forskende
institutioner under Kulturministeriet, herunder arkiver, biblioteker,
museer og uddannelsesinstitutioner. Der kan af puljen ydes tilskud til
afgrænsede forskningsprojekter, forskeruddannelse og -rekruttering,
forskningsevalueringer samt supplerende tilskud til projekter, der har
opnået tilskud fra EU eller anden side samt til publikationer og konferencer. Der kan endvidere ydes tilskud til drift af Kulturarvens Forskerskole og andre initiativer til styrkelse af forskningen under Kulturministeriet.
Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg.

10.800

5. Teater ....................................................................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Danske Koncert- og Kulturhuse, til internationale gæstespil...............
Det Rejsende Børneteater .....................................................................
Det Danske Teater ................................................................................
Tilskud til danseteatre, garantifond, kabaretscener og internationalt
teater (pulje) ..........................................................................................
Puljen anvendes til supplerende støtte til danseteatrenes virksomhed.
Endvidere anvendes midler til gennemførelse af international teaterudveksling herunder bl.a. gæstespil i ind- og udland. Udvalgte gæstespil fra udlandet skal bl.a. udgøre et alternativ til den danske teaterscene og medvirke til at inspirere både kunstnere og publikum. Ved
fordelingen af tilskud til gennemførelse af udenlandske gæstespil i
Danmark tilstræbes det at imødekomme behovet for gæstespil i hele
landet. De danske gæstespil i udlandet skal præsentere dansk teaterkunst og medvirke til at udbrede kendskabet hertil.
Af puljen finansieres bl.a. også en garantiordning for turnéteater, der
indebærer, at der af det turnerende teaters repertoire hvert år - før forestillingerne udbydes til arrangører og opkøbere - udpeges hvilke forestillinger, som kan omfattes af garantiordningen. Garantiordningen
skal bl.a. fremme ny dansk dramatik og ny dans.
Af puljen gives også tilskud til kabaretscener.
Puljen fordeles af Kunstrådet.
Diverse teaterinitiativer (pulje).............................................................
Puljen anvendes til en styrkelse af de generelle vilkår for dansk teater.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.
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Dans (pulje), 4. del af en 4-årig bevilling............................................
Puljen anvendes som led i opfølgning på rapporten Moderne dans i
Danmark fra november 2003 til en styrkelse af alle led i fødekæden for
den moderne dans: uddannelse, produktion og formidling.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.

5.000

6. Biblioteker............................................................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Tilskud til særlige biblioteker og biblioteksformål (pulje) .................
Biblioteksbetjening af særlige befolkningsgrupper. Tilskud til fagbiblioteker, der henvender sig til den interesserede almenhed, og som
ikke har en defineret primærbrugergruppe.
Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Biblioteksstyrelsen.
Tilskud til Kvinfo, resultatkontrakt ....................................................
Tilskud til Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv ..........................
Tilskud til særlige biblioteksinitiativer (pulje) ....................................
Puljen anvendes til særlige initiativer inden for bibliotekernes arbejdsområder, herunder kulturformidlingsaktiviteter.
Puljen fordeles af kulturministeren.
Tilskud til internetformidling .............................................................
Af puljens midler ydes tilskud til medfinansiering af Biblioteksstyrelsens indkøb af licenser i forbindelse med tilbud om internetfiltre på
folkebiblioteks-pc’ere.
Puljen fordeles af Biblioteksstyrelsen.

18.601

7. Litteratur ..............................................................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Det Danske Akademi, til akademiets forfatterpris og til akademiets drift
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, tilskud til Ordnet.dk ...........
Tilskud til Dansk-islandsk ordbog (1. del af 6-årig bevilling)............
Beløbet ydes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til
brug for udarbejdelsen af den danske del af det internordiske ordbogsprojekt ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en
islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Projektet sker i samarbejde med Undervisningsministeriet, som medfinansierer.
Aktiviteter, der fremmer arbejdet med forfatteres ytringsfrihed (pulje)
Puljen fordeles af Kunstrådet.
Alment kulturelle tidsskrifter (pulje) ...................................................
Puljen anvendes til produktionsstøtte til danske kulturtidsskrifter.
Puljen fordeles af Kulturministeriets Tidsskriftudvalg.
Læsekampagne for børn og unge (pulje).............................................
Puljen anvendes til læsefremmende aktiviteter for børn og unge. Puljen fordeles af styregruppen for læselyst og administreres af Biblioteksstyrelsen
8. Museer..................................................................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Digitalisering på museer m.v. (pulje) ..................................................
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Puljen anvendes til støtte af digitaliseringsprojekter på museer vedrørende registre og genstande m.v. Puljen fordeles af Kulturministeriet
efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen.
Fulton-Stiftelsen, til vedligeholdelse ....................................................
Nationalmuseet, til bevaring af skonnerten Bona Vista .......................
Skibsbevaringsfonden, til arbejdet med bevaring af gamle danske skibe
af kulturhistorisk værdi.........................................................................
Oprettelse af database over danske modstandsfolk ..............................
Tilskud til naturprojekt i Åmosen (1. del af 4-årig bevilling)..............
Tilskud til renovering af gulvet i Riddersalen på Rosenborg Slot.......
Tilskud til AROS, Århus Kunstmuseum ..............................................

150
1.500
3.500
1.000
2.000
1.500
1.000

9. Kulturnet Danmark (pulje) ..................................................................
Puljen har overordnet til formål at støtte en fortsat udbygning af Kulturnet Danmark under fastholdelse af høje kvalitetskrav. Kulturnet
Danmark har følgende opgaver: Eksperimentarium for innovation og
udvikling af digital formidling af kulturen – både nationalt og internationalt, formidling af samarbejde og erfaringsudveksling mellem
kulturinstitutionerne om digital formidling af kulturen samt rådgivning af mindre institutioner. Puljen anvendes til drift af Kulturnet
Danmark og til at støtte de offentlige, primært statslige kulturinstitutioners mulighed for at formidle digitale kulturtilbud. Puljen fordeles
af Kulturarvsstyrelsen.

6.000

10. Idræt ......................................................................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Dansk Skoleidræt .................................................................................
Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger .............................................
International Sport and Culture Association .......................................
Play The Game, sportskonference ........................................................
Dansk Handicap Idræts-forbund, til amtskonsulentordning.................
Handicapidrættens Videnscenter, driftstilskud .....................................
Brevduesporten (Forlods udbetaling) ..................................................
Idrætsfonden Danmark .........................................................................
Skoleidrættens Udviklingscenter ..........................................................
Midlerne anvendes til etablering af et center, der skal indsamle, dokumentere, formidle, skabe, anvende og opbevare viden om sundhed,
børn og idræt. Centret er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Skoleidræt og og CVU Sønderjylland, hvor centret fysisk er placeret.
Idrætspolitiske initiativer (pulje) ..........................................................
Puljen anvendes til idrætspolitiske initiativer på såvel bredde- som eliteidrætsområdet. Af puljens midler er i henhold til finanslovsaftale for
Finanslov 2005 afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til ”Idræt for vanskeligt stillede børn”. Heraf afholdes 5,0 mio. kr. årligt af de kulturelle
tipsmidler, jf. § 21.61.05. Puljen fordeles af kulturministeriet.

23.902

11. Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark mv. ........................................
Midlerne anvendes til følgende:
Idrættens Analyseinstitut .....................................................................
Anti Doping Danmark ..........................................................................
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Idrætsforskning (pulje).........................................................................
Puljen anvendes til at støtte forsknings- og udviklingsopgaver på
idrætsområdet, og der kan efter ansøgning bevilges midler til samfundsvidenskabelig og humanistisk idrætsforskning, forskning i metoder til rehabilitering af idrætsskader og anden naturvidenskabelig
idrætsforskning.
Puljen fordeles efter ansøgning af Kulturministeriets Udvalg for
Idrætsforskning.
World Anti Doping Agency, UNESCO og udviklingsprojekter (pulje)
Puljen anvendes til Danmarks bidrag til World Anti Doping Agency,
UNESCO og udviklingsprojekter.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.
12. Kulturpolitisk udvikling og information (pulje) .................................
Puljen anvendes til at finansiere kulturpolitiske og statistiske udredninger og undersøgelser foretaget af forskningsinstitutioner, udvalg
mv. på bestilling af Kulturministeriet og til informationsmateriale om
dansk kultur og kulturpolitik, herunder til udgivelse af et magasin for
Kulturministeriet. Midlerne kan også anvendes til støtte af andre, evt.
allerede igangværende kulturpolitiske forskningsprojekter samt konferencer om kulturpolitiske emner. Midlerne kan endelig anvendes til
kulturpolitiske initiativer og projekter.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.
13. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl.
(pulje) ...................................................................................................
Puljen har til formål at støtte særlige projekter og indsatsområder på
Kulturministeriets statsinstitutioner samt tilskudsinstitutioner, hvor
Kulturministeriet er hovedtilskudsyder, bl.a. for at de bedre kan tilpasse sig publikums stigende krav. Puljen kan for eksempel anvendes til
en ekstra indsats på områder, hvor samfundsudviklingen kræver det,
samt til særlige arrangementer, der falder uden for institutionernes
normale driftsopgaver. Der kan også gives tilskud til anlægsprojekter.
Midlerne kan desuden anvendes i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter med Kulturministeriets institutioner, og til støtte af informationsteknologiske projekter på institutionerne, bl.a. i forbindelse
med økonomiforvaltning.
Endelig kan puljen anvendes til projekter, der understøtter Kulturministeriets it-strategi, herunder etablering og implementering af fælles
standarder og software samt udvikling af fælles eller eksterne driftløsninger. Midlerne kan bl.a. anvendes til projekter med særlig betydning
for it-delstrategier for biblioteksområdet, kulturarvsområdet, arkivområdet eller uddannelsesområdet eller de tværgående it-delstrategier.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.
14. Arkitektur .............................................................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Dansk Arkitektur Center, driftstilskud ................................................
Dansk Arkitektur Center, til undervisningstjeneste.............................
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15. Billedkunst.............................................................................................
Samtidskunst mv., driftstilskud og aktiviteter (pulje) ..........................
Puljen anvendes som driftstilskud og som tilskud til aktiviteter på billedkunstområdet.
Puljen fordeles af Kunstrådet.
Tilskud til Tommerup Keramiske Værksted ........................................
Tilskud til udvikling af et kunsthalsprojekt i Ørestaden ......................

4.238
1.938

16. Arkivformål, historiske skrifter m.v. .....................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Vartov-arkivet .......................................................................................
Historiske skrifter (pulje)......................................................................
Puljen anvendes til historiske skrifter og andre arkivformål.
Puljen fordeles af Statens Arkiver.

1.500

17. Kulturforanstaltninger med bredt sigte ................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Dansk Kunstnerråd, driftstilskud og aktiviteter....................................
Danske Døves Landsforbund, til aktiviteter .........................................
Det Tyske Mindretal, til kulturelle aktiviteter......................................
Stednavneudvalget, driftstilskud...........................................................
Dansk Kultursamfund af 1910, til kulturelle aktiviteter i Sønderjylland
Danmarks-Samfundet, til foreningens aktiviteter.................................
Svanekegården, driftstilskud.................................................................
Kulturkanon ..........................................................................................
Videreførelse af projektet vedrørende en ”Historiens Dag” ................
Skatteministeriet, engangsudgift i forbindelse med implementering af
reglerne om donationer til kulturinstitutioner, jf. L 1389 af 20/12 2004

8.808
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18. Amatørkultur .........................................................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Dansk Amatør Teater Samvirke, drift og aktiviteter............................
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, drift af landssekretariat ..........
Landsforeningen af Huse i Danmark, drift af landssekretariat ............
Kulturelle Samråd i Danmark, drift af landssekretariat .......................
Pulje til udvikling af amatørkultur, amatørkunst og frivilligt kulturelt
arbejde...................................................................................................
Puljen anvendes til at støtte amatørkultur og amatørkunst med en høj
grad af frivilligt engagement. Projekterne kan være såvel mindre lokalt forankrede som større landsdækkende initiativer. Puljen kan kun
undtagelsesvis anvendes til idrætsfomål. Den fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra et fordelingsudvalg.

7.248

19. Festivaler, særudstillinger mv. .............................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Golden Days sekretariatet, til Golden Days 2006 , 2. del af 2-årig
bevilling ................................................................................................
Copenhagen Jazz Festival.....................................................................
Århus Festuge, til foreningens kulturelle aktiviteter ............................
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20. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner
(pulje) ...................................................................................................
Puljen anvendes til opfølgning af Handlingsplan for handicappedes
adgang til kulturen i 2006 ved etablering af handicaptilgængelig på
Glyptoteket.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.
21. Musik....................................................................................................
Musikpolitiske initiativer (pulje) .........................................................
I henhold til finanslovsaftale for Finanslov 2005 er der i 2005-2008 afsat 10,0 mio. kr. årligt til musikpolitiske initiativer. Heraf afholdes 5,0
mio. kr. årligt af de kulturelle tipsmidler.
Musikhandlingsplanen ”Liv i musikken”(pulje) .................................
Puljen anvendes til opfølgning af Kulturministeriets musikhandlingsplan 2004-2007. Planen går ud på en styrkelse af det danske musikliv.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.

25.220
5.100

22. Samspil mellem kultur og erhverv (pulje) ...........................................
Puljen anvendes til aktiviteter forbundet med oprettelsen af et Arts&
Business og den deraf følgende oplysningsvirksomhed samt til lokale
udviklingsprojekter, der har interesse såvel lokalt som nationalt.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.

5.000

23. Diverse priser (pulje)...........................................................................
Midlerne anvendes til følgende:
Kulturministeriets Illustrator- og Børnebogspris.................................
Danske Teaterjournalisters priser ........................................................
Kulturministeriets Idrætspris ...............................................................
Årets Pressefoto ...................................................................................
Årets Historiske Pris ............................................................................
Puljen fordeles af Kulturministeriet.

555

24. Rådighedspulje ....................................................................................
Puljen fordeles løbende af Kulturministeriet fortrinsvis til formål af
presserende karakter, til mindre, konkrete projekter mv., herunder forsøgsprojekter, undersøgelsesarbejde og lignende formål.

c.
e.

5.000
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De afsatte 3,3 mio. kr. til administration er i lighed med tidligere års kulturelle tipsaktstykker afsat efter et skøn. Rigsrevisionen har anført, at tipsministeriernes udgifter til administration
af tipsmidlerne bliver opgjort uensartet og på grundlag af skøn. Finansministeriet vil på den
baggrund undersøge mulighederne for at opstille retningslinjer for en mere ensartet opgørelse
af ministeriernes udgifter til administrationen af tipsmidlerne. Kulturministeriet viderefører på
nærværende aktstykke eksisterende praksis for budgettering af administrationsbidraget, men vil
tage praksis op til vurdering, når resultatet af Finansministeriets undersøgelse foreligger.
Fordelingen af tipsmidlerne forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Finansudvalget.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af de kulturelle tips- og lottomidler. Der anmodes endvidere om tilslutning
til i visse tilfælde at foretage forskudsbetaling af tilskud.
Udgifterne afholdes af § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.

9
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.

