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Kulturministeriet. København, den 27. april 2015.

a.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne til kulturelle formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til
at anvende 3,6 mio. kr. til administration og 254,3 mio. kr. som tilskud til kulturelle formål, i alt
257,9 mio. kr. Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde, § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde og § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
Der søges endvidere om tilslutning til, at der ud over de afsatte 3,6 mio. kr. til administration efter
konkret behov vil kunne afholdes midler til administration, herunder udgifter til løn finansieret inden
for rammen af de på aktstykket fastsatte bevillinger.
Endeligt søges der om tilslutning til at genanvende ikke-disponerede midler på i alt 31,7 mio. kr.,
som på tidligere års aktstykker er blevet bevilget til bevillingerne Kulturpolitisk udvikling og information (7,5 mio. kr.), Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner (16,3 mio.
kr.), Kultur i hele landet (7,5 mio. kr.) samt Læsekampagne for børn og unge (0,4 mio. kr.).

b.

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 anvendes 18,56 % af Kulturministeriets
andel på 81,24 % af Danske Spil A/S’ overskud og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S til kulturelle formål.
De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget.
Det samlede beløb på 289,6 mio. kr. foreslås fordelt på følgende måde, idet der er tale om afrundede tal.
Formål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kultur for børn og unge
Dansk kultur i internationalt perspektiv
Kultur til alle
Forskning på kulturinstitutioner
Scenekunstformål
Biblioteker
Litteratur
Museer

Mio. kr.
27,1
40,1
20,1
16,0
47,7
9,6
21,6
8,6

AK001110
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9. Kulturpolitisk udvikling og information
10. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner
11. Arkitektur og design
12. Billedkunst
13. Arkivformål, historiske skrifter m.v.
14. Kulturforanstaltninger med bredt sigte
15. Amatørkultur
16. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner
17. Musik
18. Uddannelsesaktiviteter
19. Priser
20. Folkeoplysning
21. Rådighedssummen
I alt (afrundet)
Administration
I alt (afrundet)

5,0
11,5
5,8
5,2
1,3
1,6
5,3
0,2
35,2
17,2
0,4
4,0
2,5
286,0
3,6
289,6

1. Kultur for børn og unge
Børne- og unge kulturaktiviteter samt Børnekulturens Netværk
Bevillingen anvendes til arbejde med Kulturstyrelsens faciliterende arbejde med nye initiativer inden for børne- og ungekulturområdet i form af netværksdannelse, rådgivning
og sparring med kommuner og institutioner i i forhold til børn og unges møde med
kunst og kultur, herunder udgifter, der knytter sig til Børnekulturens Netværks arbejde.
Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015. Bevillingen fordeles af Kulturstyrelsen.
Børne- og ungestrategierne
Bevillingen anvendes til implementering af initiativer i Kulturministeriets tre strategier
for henholdsvis, små børns, skolebørns, og unges møde med kunst og kultur. Af bevillingen afholdes blandt andet udgifter til ansøgningspuljer vedrørende kunst og kultur i
dagtilbud, lokale kulturtjenester, Kulturkufferter til børn med udfordringer og rammer
for unges selvorganisering, samt en række andre aktiviteter til understøttelsen af strategiernes målsætning om at styrke børn og unges møde med kunst og kultur. Bevillingen
fordeles af Kulturministeriet.
Huskunstnerordningen
Bevillingen anvendes til formål der fremmer børn og unges møde med professionel
kunst i dagligdagen. Huskunstnerordningen kan søges af institutioner på skole/
ungdomsuddannelsesområdet, diverse dagtilbud for børn og unge, kommuner og regionale netværk, kulturinstitutioner og professionelle kunstnere. Af bevillingen kan afholdes udgifter til administration. Ansøgningspuljen fordeles af Statens Kunstfond. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.

27.100
5.100

2. Dansk kultur i internationalt perspektiv
Europæisk Kulturhovedstad 2017
Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Det Danske Kulturinstitut

40.122
10.000

16.500

5.500

15.799
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Bevillingen ydes som tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8
mio. kr. af bevillingen anvendes til en central ansøgningspulje hos kulturinstituttet, som
de enkelte institutter i udlandet kan søge til særlige aktiviteter.
International kulturudveksling
Bevillingen anvendes til at understøtte det tværministerielle samarbejde om Danmarks
internationale kulturudveksling i Det Internationale Kulturpanel og til finansiering af
Kulturministeriets og Udenrigsministeriets fælles aktiviteter til fremme af kulturudvekslingen mellem Danmark og udlandet, herunder kulturprogrammer i forbindelse med
statsbesøg i udlandet m.v.
Midlerne fordeles af en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.
Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Dansk Arkitekturcenter
Bevillingen ydes som tilskud til Dansk Arkitekturcenter til kulturudveksling.
Det Danske Institut i Rom
Bevillingen ydes som driftstilskud til Det Danske Institut i Rom.
Fulbright Kommissionen
Bevillingen anvendes til studerendes studieophold i USA. Bevillingen fordeles af Kulturstyrelsen.
Biennalebygningen i Venedig
Bevillingen anvendes til drift og vedligeholdelse af Biennalebygningen i Venedig. Bevillingen fordeles af Kulturstyrelsen.

8.100

490
4.578
255

900

3. Kultur til alle
Kultur i hele landet
Bevillingen anvendes til at styrke kulturlivet i hele landet ved at støtte kulturelt samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer. Hovedparten af
midlerne kobles til kulturaftaler med kommuner m.v. Festivaler der tidligere har fået
støtte fra festivalpuljen, har mulighed for at opnå støtte fra bevillingen. Der kan således
af bevillingen udbetales støtte til festivalerne Golden Days, Copenhagen Jazz festival,
Copenhagen Film festival og Århus festuge. Der forudsættes medfinansiering fra regioner, kommuner, fonde eller erhvervsvirksomheder. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet.

20.125
20.125

4. Forskning på kulturinstitutioner
Musikvidenskabelige udgivelser
Bevillingen ydes til Det Kongelige Bibliotek til musikvidenskabelige udgivelser af ikke
tidligere udgivet dansk musik (2. del af 5-årig bevilling).
Kulturministeriets Forskningsudvalg
Bevillingen anvendes til driftsudgifter i forbindelse med udvalgets drift.
Kulturministeriets Forskningspulje
Ansøgningspuljen anvendes til styrkelse af forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet, herunder arkiver, biblioteker, museer og uddannelsesinstitutioner, samt til forskningsformål på idrætsområdet. Der kan af puljen ydes tilskud til
afgrænsede forskningsprojekter, forberedelse af forskningsprojekter, forskeruddannelse
og -rekruttering, forskningsevalueringer samt supplerende tilskud til projekter, der har
opnået tilskud fra EU eller anden side samt til publikationer og konferencer.

15.977
1.525

201
10.951
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puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg.
Forskningsportal
Medfinansiering af udvikling af forskningsportalen Videnskab.dk i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ved Styrelsen for
Forskning og Innovation, Det Frie Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation,
Ministeriet for Børn og Undervisning, Grundforskningsfonden m.fl.
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Bevillingen anvendes til styrkelse af indsatsen inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til afgrænsede projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, forberedelse af projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed
samt supplerende tilskud til projekter, der har opnået tilskud fra anden side samt til publikationer/offentliggørelser og konferencer. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets Udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed.
5. Scenekunstformål.
Tilskud til scenekunst
Bevillingen anvendes til scenekunstformål, herunder støtte til stationær og turnerende
samt opsøgende scenekunstvirksomhed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og
uafhængige scenekunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører på
scenekunstområdet, til fremme af ny dansk dramatik, til anskaffelse af teknisk udstyr
m.v., til fremme af scenekunstens internationale aktiviteter og samarbejde og til andre
aktiviteter der kan fremme formålet med lov om scenekunst. Midlerne fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst inden for rammerne af
udvalgets tilskudsordninger. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Folketeatret
Bevillingen ydes som tilskud til drift af Folketeatret.
Diverse teaterinitiativer
Bevillingen anvendes til styrkelse af det generelle vilkår for dansk scenekunst og anvendes til aktiviteter på teaterområdet. En del af bevillingen anvendes til kvalitetsudvikling
på egnsteatre og supplerende støtte til små storbyteatre i København og Frederiksberg.
Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. Dele af bevillingen er optaget som indtægt på
finanslov 2015.
Styrkelse af den moderne dans
Bevillingen ydes som driftstilskuddet til Dansehallerne, som har til opgave at styrke,
fremme og profilere professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne
scenedans i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til
rådighed og medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.
Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Dansk Danseteater
Der ydes et driftstilskud til den selvejende institution Dansk Danseteater. 4,0 mio. kr.
(2010-prisniveau) af bevillingen gives med henblik på at styrke teatrets turnévirksomhed i Danmark. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Teatercentrum
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3.000

47.719
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Der ydes tilskud til den selvejende institution Teatercentrum, som har opgaver med koordinering og formidling af børneteater, herunder afholdelse af en årlig festival. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Danmarks Teaterforeninger
Staten yder i henhold til § 24, stk. 4 i lov om scenekunst tilskud til Danmarks Teaterforeninger, som er en sammenslutning af ca. 67 frivilligt arbejdende teaterforeninger m.v. i
hele landet. Det er den enkelte teaterforenings formål at arrangere lokale opførelser af
professionel scenekunst for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger som
paraplyorganisation varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en
række områder, herunder ansøgning om formidlingstilskud til nedbringelse af priserne
på teaterbilletter. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Sydslesvigsk Forening
Staten yder tilskud til Sydslesvigsk Forening i henhold til § 24, stk. 4 i lov om scenekunst. Sydslesvigsk Forening har til formål at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur, samt at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig. Formålet realiseres bl.a. ved teater- og koncertvirksomhed, herunder børneteater og
skolekoncerter, til hvilket foreningen modtager tilskud fra den danske stat. Bevillingen
er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Aarhus Sommeropera
Bevillingen gives som tilskud til Aarhus Sommeropera til operaopførelse i Helsingør
Teater i Den Gamle By i Aarhus i sommerperioden. Bevillingen er optaget som indtægt
på finanslov 2015.
Sociale teatre
Af bevillingen gives tilskud til institutionerne C:NTACT, Opgang 2 og Glad Teater til
teatrenes arbejde med inklusion, mangfoldighed og dialog på tværs af etnicitet og socialgrupper og med særlig vægt på arbejde med børn og unge. Arbejdet foregår med
inddragelse af professionelle teaterfolk. Tilskuddet deles ligeligt mellem de tre modtagere. Bevillingen er 3. del af et 5-årigt tilsagn.
Videndelingscenter for scenekunst
Bevillingen ydes som tilskud til etablering af et videndelingscenter for scenekunst i Kulturstyrelsen og dækker centerets drift og aktiviteter. Videndelingscenteret etableres i andet halvår af 2015. Bevillingen er første del af et 5-årigt tilskud til formålet.
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6. Biblioteker
KVINFO
Bevillingen gives som tilskud til KVINFO, til drift af KVINFOs bibliotek.
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Bevillingen gives som tilskud til Arbejdermuseet, til drift af Arbejderbevægelsens bibliotek.

9.562
6.808

7. Litteratur
Det Danske Akademi, til akademiets store pris og drift
Bevillingen gives som tilskud til Det Danske Akademi til akademiets store pris og som
tilskud til akademiets virksomhed.
Støttepulje til fribyordningen.
Puljen fordeles efter ansøgning til de kommuner, som er vært for fribyforfattere. Puljen
fordeles af Kulturstyrelsen.
Alment kulturelle tidsskrifter

21.560
660

2.754

100

1.700
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Bevillingen anvendes til produktionsstøtte til danske kulturtidsskrifter. Puljen fordeles
efter ansøgning af Statens Kunstfond.
Læsekampagne for børn og unge
Bevillingen anvendes til læsefremmende aktiviteter for børn og unge i en indsats, der
viderefører nogle af de mest succesfulde projekter fra det nationale Læselystprogram.
Bevillingen fordeles af Kulturstyrelsen.
Holbergudgaven
Bevillingen ydes til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab som led i et dansk-norsk
samarbejdsprojekt om udgivelse af Holbergs samlede værker i en kommenteret udgave
(6. del af 8-årig bevilling).
Tilskud til litteratur
Bevillingen anvendes til litterære formål, herunder støtte til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og projekter, der styrker udbredelsen af litteratur, til
internationale aktiviteter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme
formålet med lov om litteratur. Bevillingen fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for litteratur inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Det Danske Sprog og Litteraturselskab
Bevillingen gives som tilskud til drift af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der er
en selvejende institution. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Hald Hovedgaard
Bevillingen gives som tilskud til drift af den selvejende institution Hald Hovedgaard,
som er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer samt stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere
og oversættere. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Danmark læser
Bevillingen anvendes til initiativer, der skal styrke befolkningens læsning af litteratur,
herunder den i 2013 igangsatte læsekommune-konkurrence. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet. Der blev på hvert af de kulturelle udlodningsaktstykker i 2013/2014 samt
2014/2015 afsat 5,0 mio. kr. til formålet, og der forventes også på det kulturelle udlodningsaktstykke 2016/2107 ligeledes afsat 5,0 mio. kr., således at bevillingen i alt bliver
4-årig.
8. Museer
Fulton Fonden
Bevillingen gives som tilskud til Fultorn Fonden til vedligeholdelse af skonnerten Fulton
Nationalmuseet
Bevillingen gives som tilskud til Nationalmuseet med henblik på bevaring af genstande
af enestående national betydning (herunder Bona Vista)
Skibsbevaringsfonden
Bevillingen gives som tilskud til Skibsbevaringsfonden til arbejdet med bevaring af
gamle danske skibe af kulturhistorisk værdi.
Refusion af museers-, kunsthallers- og udstillingssteders visningsvederlag
Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende statens refusion af statslige
og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag
for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11.
Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
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9. Kulturpolitisk udvikling og information
Bevillingen 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. Midlerne kan også
anvendes til støtte af andre, eventuelt allerede igangværende kulturpolitiske forskningsprojekter samt konferencer om kulturpolitiske emner. Midlerne kan endelig anvendes til
kulturpolitiske initiativer og projekter.
Bevillingen fordeles af Kulturministeriet.

5.000

10. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl.
Bevillingen 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. Midlerne 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 rammeaftaler med Kulturministeriets institutioner, og til støtte af informationsteknologiske projekter på institutionerne, bl.a. i forbindelse med økonomiforvaltning.
Endelig kan midlerne anvendes til projekter, der understøtter Kulturministeriets IT-strategi, herunder etablering og implementering af fælles standarder og software samt udvikling af fælles eller eksterne driftsløsninger. Midlerne kan bl.a. anvendes til projekter
med særlig betydning for it-delstrategier for biblioteksområdet, kulturarvsområdet, arkivområdet, uddannelsesområdet eller de tværgående IT-delstrategier.
Bevillingen fordeles af Kulturministeriet.

11.500

11. Arkitektur, kunsthåndværk og design
Dansk Arkitektur Center
Bevillingen gives som driftstilskud til den selvejende institution Dansk Arkitektur Center.
Dansk Arkitektur Center
Bevillingen gives som tilskud til undervisningstjenesten ved den selvejende institution
Dansk Arkitektur Center.
Tilskud til kunsthåndværk og design
Bevillingen anvendes til de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk- og designformål, herunder støtte til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende kunsthåndværkeres og
designeres værker, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Midlerne fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for kunsthåndværk og design
inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Bevillingen er optaget som indtægt
på finanslov 2015.
Arkitekturbiennalen i Venedig
Bevillingen gives som tilskud Dansk Arkitektur Center til aktiviteter i forbindelse med
Arkitekturbiennalen i Venedig.

5.806
3.216

12. Billedkunst
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Tilskud til billedkunst
Bevillingen anvendes til billedkunstneriske formål, herunder støtte til billedkunstnerisk
produktion, til udstillinger og formidling af nulevende billedkunstneres værker, til drift
af kunsthaller og andre udstillingsinstitutioner, til internationale aktiviteter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Midlerne fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg
for billedkunst inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Bevillingen er delvist optaget som indtægt på finanslov 2015.
Den Frie Udstillingsbygning
Bevillingen fordeles af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Billedkunst som tilskud til Den Frie Udstillingsbygning. Til og med 2017 suppleres tilskuddet til Den Frie
Udstillingsbygning med årligt 1,2 mio. kr. fra udvalgets egne midler

3.954

1.206

13. Arkivformål, historiske skrifter mv.
Arkivformål
Bevillingen anvendes hovedsagligt som tilskud til institutioner og foreninger, der med
en forankring i lokalhistoriske miljøer varetager vigtige landsdækkende funktioner på
arkivområdet. Tilskud ydes normalt i form af drifts- og projektstøtte, dog ikke som tilskud til udgivelse af enkeltstående historiske publikationer. Af bevillingen ydes også
driftstilskud til Sammenslutningen af Lokalarkiver.
Bevillingen fordeles af Statens Arkiver.

1.311
1.311

14. Kulturforanstaltninger med bredt sigte
Dansk Kunstnerråd, driftstilskud og aktiviteter
Bevillingen gives som tilskud til organisationen Dansk Kunstnerråd, til organisationens
drift og aktiviteter.
Danske Døves Landsforbund
Bevillingen gives som tilskud til Danske Døves Landsforbund, til forbundets aktiviteter.
Det Tyske Mindretal
Bevillingen gives som tilskud til Det Tyske Mindretal, til kulturelle aktiviteter
Stednavneudvalget
Bevillingen gives som tilskud til Stednavneudvalget, til udvalgets drift.
Svanekegården
Bevillingen gives som tilskud til den selvejende institution Svanekegården, til institutionens drift
Dansk Kultursamfund af 1910
Bevillingen gives som tilskud til Dansk Kultursamfund af 1910, som tilskud til kulturelle aktiviteter i Sønderjylland.
Det tyske mindretal
Bevillingen gives som tilskud til Det Tyske Mindretal, til radioudsendelser

1.627
443

15. Amatørkultur
Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS), drift og aktiviteter
Bevillingen gives som tilskud til Dansk Amatør Teaters Samvirke (DATS), til organisationens drift og aktiviteter.
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Bevillingen gives som tilskud til Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, til drift af sekretariatet.
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Kulturhusene i Danmark
Bevillingen gives som tilskud til foreningen Kulturhusene i Danmark, til drift af foreningens virksomhed.
Kulturelle Samråd i Danmark
Bevillingen gives som tilskud til landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark, til drift
af landssekretariatet.

526

16. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner
Til opfølgning af Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen skal bevillingen
anvendes til at sikre yderligere handicaptilgængelighed på kulturområdet – herunder
etablering af handicaptilgængelighed i det fysiske miljø på Kulturministeriets statsinstitutioner. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet.

200

17. Musik
Musikhandlingsplan 2015-2018
Bevillingen anvendes til Kulturministeriets musikhandlingsplan 2015-2018, som vil blive iværksat fra 1. juli 2015. Musikhandlingsplanen tager sigte på at få musikken og musikudøvelsen bredere ud særligt til børn og unge. Det skal blandt andet ske gennem støtte til musikskolers arbejde med at få flere børn i gang med at spille, samt ved initiativer
rettet mod at skabe et bredere folkeligt fundament for musikken fra musikkens øvrige
aktører, som f.eks. spillesteder og orkestre. Musikhandlingsplan 2015-18 indeholder
derudover en videreførelse af en række initiativer i den tidligere musikhandlingsplan til
styrkelse af det danske musikliv, herunder øget støtte til spillesteder samt transportstøtte
til rytmiske musikere, til musikkens skabende kunstnere og til international musikudveksling og musikeksport. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet i henhold til Musikhandlingsplanen.
Dele af tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Honorarstøttede rytmiske spillesteder
Bevillingen anvendes til rytmiske spillesteder og musik i hele landet. Midlerne fordeles
som tilskud til de honorarstøttede spillesteder. Bevillingen fordeles af Statens Kunstfond. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Den Jyske Sangskole, etablering af Sangens Hus
(3. del af 5-årigt tilskud)
Tilskud til musik
Bevillingen anvendes til musikformål, herunder støtte til professionelle orkestres, kors
og ensemblers virksomhed, til koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musikdramatik, til musikundervisning af forsøgsmæssig karakter eller af landsdækkende eller regional interesse samt kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og ensembler og deres organisationer, til informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed samt til andre aktiviteter, der kan virke til fremme af formålet med
lov om musik. Midlerne fordeles efter ansøgning af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik inden for rammerne af udvalgets tilskudsordninger. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.

35.200
31.000

18. Uddannelsesaktiviteter
Kunstakademierne

17.200
2.400

526

1.600

2.000
600
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Bevillingen gives som driftstilskud til de 5-årige videregående billedkunstneriske uddannelser på Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi. Driftstilskuddet er
betinget af tilsvarende kommunal finansiering.
Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.
Den Danske Scenekunstskole
Bevillingen gives som driftstilskud og vedrører skuespiluddannelsen og dramatikeruddannelsen i Aarhus, musicalperformanceuddannelsen i Fredericia, samt efter- og videreuddannelsesaktiviteter i Odsherred. Bevillingen er optaget som indtægter på finanslov
2015.
Forfatterskolen
Bevillingen ydes som driftstilskud til den selvejende institution Forfatterskolen til den
3-årige videregående uddannelse. Bevillingen er optaget som indtægt på finanslov 2015.

11.800

3.000

19. Priser
Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris for børne- og ungdomsbøger
Bevillingen anvendes til prisbeløb, der, efter beslutning i priskomiteerne, udbetales til
prismodtagere samt til udvalgsmøder og prisceremonien.
Danske Teaterjournalisters priser
Bevillingen finansierer foreningen Danske Teaterjournalisters tre priser: Teaterpokalen,
Teaterkatten og Initiativprisen.
Årets Pressefoto
Bevillingen gives som tilskud til Pressefotografforbundets kåring af årets pressefotograf
samt til udgifter til den årlige fotoudstilling. Formålet er at udbrede kendskabet til dansk
pressefotografi
Årets Historiske bog
Bevillingen gives som tilskud til Dansk Historisk Fællesråds udgifter i forbindelse med
uddeling af prisen ”Årets Historiske Bog”.
H. C. Andersen pris
Bevillingen gives som tilskud til H. C. Andersen - priskomiteen til driftsudgifter i forbindelse med prisen.

425
200

100

60

15

50

20. Folkeoplysning
Folkeoplysning og folkehøjskoler
Puljer, der efter ansøgning giver støtte til folkeoplysende projekter. Fra den ene pulje
ydes tilskud til større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet, primært med sigte på højskoleområdet og sekundært folkeoplysning. Fra den
anden pulje ydes tilskud til mindre projekter, der fremmer folkeoplysningen inden for
en række indsatsområder. Ansøgningspuljerne fordeles af Kulturministeriet.

4.000
4.000

21. Rådighedssummen
Bevillingen fordeles løbende af Kulturministeriet fortrinsvis til formål af presserende
karakter, til mindre, konkrete projekter mv., herunder forsøgsprojekter, undersøgelsesarbejde og lignende formål.

2.527

De afsatte 3,6 mio. kr. til administration er i lighed med tidligere års kulturelle udlodningsaktstykker afsat efter et skøn.
c.

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 de kulturelle udlodningsmidler. Der anmodes endvidere om tilslutning til i visse tilfælde
at foretage forskudsbetaling af tilskud. Der anmodes endeligt om tilslutning til, at der efter konkret
behov kan afholdes midler til administration, herunder udgifter til løn finansieret inden for rammen
af de på aktstykket fastsatte bevillinger.
Udgifterne afholdes af § 07.18. Tipsfonde, § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde og § 07.18.15.
Kulturministeriets fond til kulturelle formål 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 27. april 2015

MARIANNE JELVED
/ Asger Walsøe
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-05-2015

