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Kulturministeriet. København, den 22. april 2008.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til sammen med Økonomi- og
Erhvervsministeriet at yde et tilskud til drift af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi og dets
aktiviteter til fremme for kultur- og oplevelsesøkonomi på 13,2 mio. kr. 

Udgiften i 2008 afholdes dels af videreførte bevillinger på § 8 Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet og på § 21. Kulturministeriet og dels af årets bevillinger på § 21. Kulturministeriet.

Desuden anmoder Kulturministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at lade bevillingen
være omfattet af bestemmelserne i tekstanmærkning 190 vedrørende § 21. Kulturministeriet.

b. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik den 20. juni 2007 en aftale
med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomi i Danmark. 

I henhold til aftalen oprettes et dansk center for kultur- og oplevelsesøkonomi med henblik
på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, her-
under styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt dan-
ske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres
produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Centret etableres som en selvejende institution af Kulturministeriet og Økonomi- og Er-
hvervsministeriet i fællesskab. Kulturministeren og økonomi- og erhvervsministeren udpeger
en bestyrelse for centret, der ansætter en direktør. Kulturministeren og økonomi- og erhvervs-
ministeren fastsætter nærmere retningslinjer for fordeling af centrets projektmidler. Kulturmi-
nisteriet er ressortministerium for centret. Centret forventes placeret i Roskilde og i drift fra
sommeren 2008.

Til etablering og drift samt projekttilskud i 2008 anvendes videreførte bevillinger på
08.33.03.  Erhvervsservicepulje og videreførte bevillinger samt årets bevillinger på 21.11.45.
Kultur- og erhvervssamarbejde.

Ifølge aftalen om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomi skal der afsættes i alt 50 mio.
kr. i 2007-2011 til centret. Det er aftalt med forligskredsen, at 25 mio. kr. anvendes til etablering
og drift af centret og 25 mio. kr. til projekter, som styrker samspillet og udvekslingen af kom-
petencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv. Projektmidlerne fordeles af centret.

Ud over den skitserede ramme forventes det, at centret også selv er i stand til at skaffe fi-
nansiering til konkrete projekter fra fonde, virksomheder mv.

Tilskuddet udbetales af henholdsvis Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Dispositionen kan i 2008 specificeres således på under- og standardkonti: 

§ 08.33.03. Erhvervsservicepulje
30. Styrket erhvervsmæssigt potentiale

i kultur- og oplevelsesøkonomien
Indtægt

75. Reserveret bevilling..................................................... 3,5 mio. kr.
40 NY KONTO Center for Kultur- og

oplevelsesøkonomi
Udgift
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46 Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. 3,5 mio. kr.
§ 21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde

10. Kultur- og erhvervssamarbejde
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -9,7 mio. kr.

20. NY KONTO Center for Kultur- og oplevelsesøkonomi
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 9,7 mio. kr.

Af hensyn til at sikre korrekt regnskabsmæssig håndtering af det ydede tilskud skal bevil-
lingen være omfattet af tekstanmærkning 190 til § 21. Kulturministeriet. Tekstanmærkningen
bemyndiger kulturministeren til at udstede nærmere regler for regnskabsaflæggelse og revision
på den tilskudsmodtagende institution.

c. Forslaget fremsættes nu, fordi Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi ønskes etableret
i indeværende finansår. Arbejdet med at styrke samarbejdet mellem kultur og erhverv vil først
komme i gang for alvor, når et center, der varetager den daglige koordinering af initiativerne,
er blevet aktivt.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at yde drifts- og aktivitetstil-
skud på 13,2 mio. kr., således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2008 opføres føl-
gende:

Der anmodes endvidere om tilslutning til at lade bevillingen på 21.11.45. være omfattet af
tekstanmærkning 190 på § 21. Kulturministeriet.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BRIAN MIKKELSEN
/ Ane Kathrine Lærkesen

Til Finansudvalget.

Udgift Indtægt

- Mio. kr. -

§ 08.33.03. Erhvervsservicepulje 3,5 3,5
§ 21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde 0,0


