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Kulturministeriet. København, den 28. april 2015.

a.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler til andre idrætsformål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til
at anvende i alt 29,9 mio. kr. som tilskud til andre idrætsformål. Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde, § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde og § 07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

b.

Politiske drøftelser om idrættens fremtid førte til, at der den 6. maj 2014 blev indgået en politisk
stemmeaftale om idræt imellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Den politiske stemmeaftale om idræt
omhandler bl.a. en omfordeling af udlodningsmidler til idrættens organisationer.
Den politiske stemmeaftale om idræt danner grundlag for lov nr. 1528 af 27. december 2014, om
ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt, som trådte i kraft den 1. januar 2015.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 anvendes 63,83 % af Kulturministeriets
andel på 81,24 % af Danske Spil A/S’ overskud og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S til
idrætsformål. Kulturministeriets midler til idrætsformål tillægges i 2015 et beløb på 5 mio. kr., der på
tidligere års kulturelle aktstykker er blevet bevilget til puljen idrætspolitiske initiativer.
Af den samlede sum til idrætsformål anvendes 11,94 % til andre idrætsformål udover de idrætsformål, der er særskilt opført på fordelingsnøglen i henhold til § 3 a, stk. 1, nr. 1-8, og som ligger ud
over de midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, som er udmøntet ved aktstykke nr. 93
af den 19. februar 2015.
De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget.
Det samlede beløb til andre idrætsformål beløber sig i 2015 til 106,5 mio. kr. En del af midlerne til
andre idrætsformål er allerede udmøntet som tilskud til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
(76,6 mio. kr.) på aktstykke nr. 93 af den 19. februar 2015.
De resterende midler på 29,9 mio. kr. foreslås fordelt på følgende måde.
Udlodningsmodtagere
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1. Dansk Skoleidræt
Heraf bevilges 1,75 mio. kr. til en særlig indsats i forhold til implementering
af folkeskolereformen, jf. den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj
2014. Den øvrige del af bevillingen gives som tilskud til drift af Dansk Skoleidræt.
2. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger
Bevillingen gives som tilskud til drift af Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger.
3. International Sport and Culture Association (ISCA)
Bevillingen gives som tilskud til drift af International Sport and Culture Association (ISCA).
4. Dansk Handicap Idrætsforbund
Handicapidræt konsulentordning
Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
5. Handicapidrættens Videnscenter
Bevillingen gives som tilskud til drift af handicapidrættens Videnscenter.
6. Brevduesporten
Bevillingen gives som tilskud til drift af brevduesporten.
7. WADA, Europarådets EPAS-aftale, dansk IADA-deltagelse og udviklingsprojekter
Bevillingen anvendes til Danmarks bidrag til the World Anti Doping Agency
(WADA), deltagelse i International Anti-Doping Arrangement (IADA),
Europarådets EPAS-aftale og udviklingsprojekter. Bevillingen fordeles af
Kulturministeriet.
8. Sundhedsfremmende initiativer
Bevillingen anvendes til sundhedsfremmende initiativer inden for idrætten,
herunder indsats mod doping i motions- og fitnesscentre.
9. Kulturministeriets idrætspris
10. Kulturministeriets handicapidrætspris
11. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
Bevillingen vedrører Hestevæddeløbssportens Finansieringsfonds forholdsmæssige andel af det statslige bidrag på 5 mio. kr.
12. Idrætsstatistik
I 2015 er der bevilget et engangsbeløb på 1 mio. kr. til et forbedret statistikgrundlag på idrætsområdet ved et samarbejde mellem Kulturministeriet og
Danmarks Statistik, jf. den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj 2014.
14. Omstillingsmidler til udmøntning
Bevillingen fordeles af parterne bag stemmeaftalen, jf. den politiske stemmeaftale om idræt af 6. maj 2014.
15. Idrætspolitiske initiativer
Bevillingen anvendes til idrætspolitiske initiativer, bl.a. understøttelses af
breddeidrætskommuneprojektet med 3,4 mio. kr. og projekter til fremme af
idrættens integritet. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet.
I alt
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Fordelingen af udlodningsmidlerne forudsættes i udlodningsloven forelagt Finansudvalget.
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e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af udlodningsmidler til andre idrætsformål. Der anmodes endvidere om tilslutning til i visse
tilfælde at foretage forskudsbetaling af tilskud.
Udgifterne afholdes af § 07.18. Tipsfonde, § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde og § 07.18.14.
Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

f.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 forelægges sager om fordeling af udlodningsmidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 28. april 2015

MARIANNE JELVED
/ Nevena Janjic
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-05-2015

