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PÅTEGNING
Årsrapporten omfatter
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kulturministeriets departement
(CVR 67 85 50 19) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal
tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.
Årsrapporten for 2020 omfatter således følgende hovedkonti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 21.11.01. Departementet
§ 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom
§ 21.11.73. Udlån under Kulturministeriet
§ 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering
§ 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere
§ 21.41.79. Budgetregulering
§ 21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi
§ 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål
§ 21.81.26. TV 2/DANMARK A/S – stiftelse og salg
§ 21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
§ 21.91.03. Tilskud til nationale mindretal
§ 37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Påtegning
Der tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer
eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er
fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig
praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning
af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, 25. marts 2021

København, 25. marts 2021

Underskrift

Underskrift

Afdelingschef
Steen Kyed

Departementschef
Dorte Nøhr Andersen
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BERETNING
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN
Kulturministeriets departementet er en del af Kulturministeriets koncern, som dækker Slots- og
Kulturstyrelsen, en række statslige kultur- og uddannelsesinstitutioner, råd, nævn og udvalg
samt et større antal selvejende institutioner, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.
Departementet varetager som kulturministerens sekretariat lovgivningsmæssige og
styringsmæssige opgaver.
Departementet har hjemsted Nybrogade 2, 1203 København K.

skal være en
drivende kraft for kulturpolitikken.
2.1.1 Mission

2.1.2 Vision
Kulturministeriet har i 2020 lavet en ny strategi med en række indsatsområder, som definerer,
hvordan ministeriet fremover skal arbejde. Indsatsområderne fremgår af nedenstående figur.
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arbejder systematisk med
udvikling af ny poht1k og nye
losninger. Vi har muskler og vllje
til at forandre og finde nye
løsmngcr af egen drift.

Vi er en attraktiv arbeJdsplads med
aktiv personaleledelse. Vi tiltrækker
og udvikler talenter. Vi er ambitiøse
og professionelle.

Vi arbejder formalsdrevent. Vi

organiserer os efter de politiske

Vi samarbejder bredt og er abne og
lyd hore for omverdenen. Vi har tæt
dialog med kulturens rntcrcsscntcr
og har blik for borgernes behov.
Vi handler på de input. vi får.

Vi leverer gennem
tænkte losninger af hoj
faglig kvalltet. Vi har dybt kend·
skab t,1 vores område og brugernes
behov. Vi arbejder systematisk med
at indhente viden og data, som vi
anvender tll pohtikudvikhng og kom
munikation. Vi sikrer os, at vores
løsninger står på et solidt
grundlag - fagligt, juridisk
og okonom1sk.

mål v, reagerer hurtigt og arbcJder
aktivt for at na dem. Vi arbejder
dynamisk med vores interne
orgamscring, så v1 kan levere
hurtigt og effektivt.
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2.1.3 Hovedopgaver
Kulturministeriets hovedopgaver består i at rådgive ministeren, udvikle ny politik, være i tæt
dialog med kulturens interessenter, udarbejde lovgivning og løsninger af høj faglig kvalitet til
gavn for borgerne og yde økonomisk tilskud til de statslige, statsanerkendte og
tilskudsmodtagende kulturinstitutioner.
Kulturministeriet varetager følgende områder:
 Biblioteker, arkiver, museer og kulturarv, herunder fredede fortidsminder og
bygningsbevaring.
 Kreative erhverv og oplevelsesøkonomi.
 Skabende og udøvende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater mv.
 Videregående kunstneriske uddannelser.
 Medier og film.
 Ophavsret, jura og statsstøtte.
 Idræt.
 Folkeoplysning og folkehøjskoler.
 Kulturelle relationer vedrørende EU og Norden.
 Støtte og genstart af kultur- og idrætslivet.
 Mindretal i det dansk-tyske grænseområde.
 Slotte, bygningssager og kulturejendomme.

2.2 LEDELSESBERETNING
2.2.1 Årets økonomiske resultat
Årets økonomiske resultat
Årets økonomiske resultat for 2020 viste et overskud på 1,8 mio. kr. Årets resultat skyldes
primært udskydelse af opgaver, aflysning af arrangementer og generelt lavere aktivitet fsva.
repræsentation og tjenesterejser. Årsagen til aflysninger, udskydelser og lavere aktivitet er helt
overvejende Corona. Overskuddet videreføres til departementets overførte overskud. Der
redegøres nærmere for årsagerne til årets resultat neden for samt i afsnit 3.2.
Resultatopgørelse.

Vurdering af det økonomiske resultat
Det økonomiske resultat med et overskud på 1,8 mio. kr. vurderes som tilfredsstillende, særlig
pga. den uforudsigelighed i omkostningerne, som Corona-situationen har medført. Flere
arrangementer som fx Røddingmøde og Kulturnat er blevet aflyst, og grundet arbejde med
Corona er fx planlagte projekter under vækstplaninitiativer og udvikling på
kommunikationsområdet blevet udskudt.
Overskuddet for 2020 er højere end forventet ved årets start, hvor det forventede resultat var 0,3
mio. kr.
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Tabel 1
Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
Mio. kr., løbende priser

2019

2020

2021

Ordinære driftsindtægter

-89,9

-91,5

-100,6

- Heraf indtægtsført bevilling

-82,4

-78,9

-96,1

Ordinære driftsomkostninger

Resultatopgørelse

84,5

89,7

104,1

Resultat af ordinær drift

-5,4

-1,8

3,5

Resultat før finansielle poster

-5,9

-1,9

3,9

Årets resultat

-5,8

-1,8

4,0

Balance
Anlægsaktiver

2,7

2,5

2,5

Omsætningsaktiver

36,6

40,5

0,0

Egenkapital

16,1

16,7

16,2

Langfristet gæld

0,8

0,6

1,2

Kortfristet gæld

19,4

23,8

17,5

Lånerammen

32,5

36,7

37,7

0,7

0,5

1,2
3,2%

Træk på lånerammen
Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen

2,2%

1,5%

644,7%

738,1%

0,0%

Bevillingsandel

91,7%

86,2%

95,5%

Overskudsgrad

6,5%

2,0%

-3,9%

Negativ udsvingsrate

Personaleoplysninger
Antal årsværk
Årsværkspris

Anm.:
Kilde:

87

87

116

0,650

0,712

0,653

Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.11.01
SKS rapportpakke og grundbudget 2021

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad
Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet fra 2019 til 2020, primært på grund af stigning i selve
lånerammen. Udsving i departementets låneramme skyldes, at den indeholder en reserve, som
kan udmøntes til øvrige institutioner på ministerområdet.
Overskudsgraden (årets resultat i forhold til de ordinære driftsindtægter) udgjorde i 2020 2%.
Bevillingsandelen (bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter) udgjorde i 2020 86%, faldet i
bevillingsandel skyldes, at der har været en markant forøgelse i andre tilskudsfinansierede
aktiviteter.

Udvikling i årsværk
Antallet af årsværk ligger på samme niveau, som tidligere år. Der har dog i 2020 været en del
indlån fra dels Slots- og Kulturstyrelsen, dels fra den centrale Corona-jobbank eller ved andre
aftaler med statslige institutioner. I december 2020 er sket en organisationsændring i
departementet, som også indeholder markante udvidelser i årsværk fra 2021 og frem.
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2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger
Institutions driftskonti

Tabel 2
Virksomhedens hovedkonti

(Mio. kr.)
Udgifter

Drift

Indtægter

Administrerede ordninger

Anlæg

Kilde:

Udgifter

Bevilling
(FL+TB)

Regnskab
2020

Overført
overskud
ultimo

86,5

93,0

14,2

-7,6

-15,9

0,0

865,4

901,6

158,1

Indtægter

-4,7

-4,7

0,0

Udgifter

0,0

0,0

0,0

Indtægter

0,0

0,0

0,0

SKS rapportpakke

Drift omfatter FL-konto 21.11.01. Departementet.
Administrerede ordninger omfatter nedenstående konti:
21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom
21.11.73. Udlån under Kulturministeriet
21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver
21.11.79. Reserver og budgetregulering
21.21.12. DVD-kompensation til rettighedshavere
21.41.79. Budgetregulering
21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og det Fynske Kunstakademi
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål
21.91.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig
21.91.03. Tilskud til nationale mindretal
37.63.01. Renter af særlige mellemværender
For 21.11.73 Udlån under Kulturministeriet og 37.63.01 Renter af særlige mellemværender
foregår administrationen hos Udbetaling Danmark.
Departementet har ingen anlægsaktiviteter i 2020.
Øvrige bemærkninger er anført i afsnit 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti.

2.2.3 Overført overskud
Med udgangspunkt i årets resultat på 1,8 mio. kr., udgjorde virksomhedens akkumulerede
overskud 14,2 mio. kr. ved udgangen af 2020.
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Tabel 2a
Overskud, hovedkonto 21.11.01
Reserveret
bevilling

Mio. kr., løbende, priser
Beholdning primo R-året
Årets øvrige bevægelser
Beholdning ultimo R-året
Kilde:

Overført
overskud
12,4

2020

1,8
14,2

SKS rapportpakke

2.2.4 Årets faglige resultater
Kulturministeriet har i 2020 ændret sin organisering og sat en ny strategisk retning med
henblik på at skabe et stærkere ministerium med muskler til at forandre på kulturområdet.
Ministeriet er vokset fra fire til seks fagkontorer. Der er blandt andet oprettet et kontor for
Støtte og Genstart af kultur- og idrætslivet, således at ministeriet er bedre gearet til at tackle
presset fra COVID-19-situationen. Som led i strategien skal der generelt oprustes på antal
årsværk. I 2022 skal ministeriet have 110 ansatte mod traditionelt 85. Der er i den forbindelse i
2020 flyttet medarbejdere med analyseopgaver på medie- og litteraturområdet fra Slots- og
Kulturstyrelsen til departementet som led i en styrkelse af ministeriets faglige
analysekapacitet.
I 2020 har ministeriet været midlertidigt oprustet via indlån af medarbejdere fra andre
ministerier samt Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at kunne håndtere forhandlinger,
hjælpepakker mv. i lyset af COVID-19.
På det faglige område har Kulturministeriet løbende ydet ministerbetjening, herunder særligt i
forbindelse med håndtering af sager om COVID-19, besvaret folketingsspørgsmål, udført
koncernopgaver samt diverse tilsynsopgaver. Der kan bl.a. fremhæves følgende resultater:

Håndtering af COVID-19
I forbindelse med COVID-19 har Kulturministeriet både alene og i samarbejde med særligt
Erhvervsministeriet forhandlet og indgået politiske aftaler om mere end 32
kompensationsordninger, hjælpepakker mv. målrettet kultur-, forenings- og idrætslivet.
Samtidigt har ministeriet forestået implementering af hjælpepakker i tæt samarbejde med
Slots- og Kulturstyrelsen og øvrige ministerier. Der blev politisk afsat 2,7 mia. kr. til
hjælpepakker under Kulturministeriet. Endvidere er der udbetalt knap 1,6 mia. kr. i 2020 fra
Kulturministeriets hjælpepakker.
Ministeriet har håndteret nedlukningen i marts 2020, den efterfølgende gradvise genåbning
hen over foråret 2020 og de gradvist skærpede restriktioner i løbet af efteråret frem mod
anden nedlukning i december 2020. Håndteringen har bl.a. bestået i tæt samarbejde med
øvrige myndigheder vedrørende fortolkning af restriktioner, udarbejdelse af retningslinjer for
kultur-, idræts- og foreningslivet og kommunikation med kultur-, idræts- og foreningslivets
aktører med henblik på at understøtte bredt kendskab til retningslinjerne og baggrunden herfor
i sektoren. Sidstnævnte er bl.a. sket gennem løbende dialog i de særskilt nedsatte
sektorpartnerskaber.
Ministeriet har endvidere betjent ministeren i forbindelse med dennes faste plads i Coronaudvalget, samt udarbejdet og koordineret sager til Corona-udvalget og andre regeringsudvalg.

Andre politiske aftaler
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I 2020 blev der indgået en politisk aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2021-2024.
Aftalen fastlægger de overordnede målsætninger for Det Kongelige Teaters aktiviteter i
aftaleperioden og har særlig vægt på, at teatret skal arbejde med at nå flere forskellige
danskere i hele landet, herunder styrke arbejdet med børn og unge. Endelig indeholder aftalen
en opdatering af rammerne for teatrets produktion af musicalforestillinger, som skal gøre det
lettere for teatret at opsætte musicals.
I december 2020 blev der indgået en politisk aftale omfattende alle Folketingets partier om at
støtte driften af et nyt Danevirke Museum i Sydslesvig.

Ny lovgivning og direktivimplementering
I 2020 blev kompetencesammensætningen i Radio- og tv-nævnet ændret. Folketinget vedtog
et lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven, som har til formål at tilføre Radio- og tvnævnet praktiske mediefaglige kompetencer. Dette fulgte af en politisk diskussion om Radioog tv-nævnets kompetencer efter udbud af tilladelse til en ny digital public service-radiokanal.
Folketinget vedtog også et lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven og filmloven med
det formål at implementere det reviderede direktiv om audiovisuelle medietjenester (AVMSdirektivet) i dansk lovgivning pr. 1. juli 2020 samt ved udstedelse af en række
bekendtgørelser. De nye regler indfører bl.a. pligt for danske videodelingsplatforme til at træffe
foranstaltninger til at imødegå skadeligt og ulovligt audiovisuelt indhold på deres tjenester.
Desuden er indført krav til danske udbydere af tv- og streamingtjenester om mærkning af
programmers egnethed for mindreårige og krav om at gøre programindhold mere tilgængeligt
for personer med handicap.
I 2020 vedtog Folketinget en ændring af arkivloven, der indfører en bestemmelse, som i
modsætning til i dag giver personer ret til indsigt i egne personoplysninger i sager afleveret til
arkiv. Derudover giver lovændringen mulighed for, at borgeren kan få gratis hjælp hos
Rigsarkivet til at finde de relevante oplysninger.

Andre faglige resultater
Sydslesvig-indsats: I forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen blev der – i
samarbejde med andre ministerier – arrangeret en gallaforestilling i det Kongelige Teater.
Ligeledes blev der gennemført en digital oplysningskampagne om samme emne.
Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd: Under det danske formandsskab i Nordisk
Ministerråd for Kultur er der bl.a. opnået enighed blandt de nordiske lande om et Kulturpolitisk
Samarbejdsprogram for 2021-2024. Der er ligeledes opnået enighed om prioriteringerne i de
pålagte besparelser i Nordisk Ministerråds kulturbudget for 2022-2024. Kulturministeriet har
desuden bidraget aktivt til det tværministerielle formandskabsprojekt ”Nordens Unge i
Bæredygtige Fællesskaber”, der sætter fokus på demokratisk deltagelse og kulturelt
engagement blandt unge i Norden. Projektet er udskudt pga. COVID-19.
Nyt tilsynskoncept: I 2020 er der implementeret et justeret tilsynskoncept på tværs af
tilsynsområder på Kulturministeriets område. Formålet har været at se mere på tværs af de
tilsyn, som foretages, for at give et samlet billede på statsinstitutionernes performance. Det
nye tilsynskoncept har medført et mere systematisk og tværgående tilsyn med
statsinstitutionerne, samt forbedret ledelsesinformationen til departementets ledelse.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt
8
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Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto 21.11.01 Kulturministeriets departements
opgaver og dertilhørende ressourceforbrug

Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Mio. kr., løbende priser
Generel ledelse
Økonomi, HR og
strategi
IT
Bygninger og intern
service
Policy og styring
I alt
Anm.:
Kilde:

Bevilling
(FL+TB)
-11,3

Øvrige
indtægter
0,0

Omkostninger
13,3

Andel af årets
overskud
2,0

-10,8

-4,2

12,8

-2,2

-2,7

0,0

3,2

0,5

-11,1

-1,1

13,1

0,9

-42,9

-10,7

50,6

-3,0

-78,9

-15,9

93,0

-1,8

Tabel 3 omfatter hovedkonto 21.11.01 Departementet
SKS og Navision Stat

Metode for opgørelse af udgifter per opgave
Omkostninger og øvrige indtægter er trukket fra Navision Stat, hvor alt er konteret med FLformål. Fordelingen af bevilling på opgaver er beregnet forholdsmæssigt, med samme
fordeling som omkostningerne.

Kommentarer til tabel 3.
Opgaven Policy og styring omfatter ministerbetjening, omkostninger for råd, nævn og udvalg
samt andre omkostninger med direkte tilknytning til ministeriets fagområder, herunder også
kommunikationsopgaver.
Indtægterne under denne opgave omfatter administrationsbidrag til Sydslesvigområdet,
deleordning om specialattaché samt ekstern finansiering og udlodningsmidler til andre
tilskudsfinansierede aktiviteter, fx informationskampagne om 700 MHz (”Sort signal”) og
Genforeningsjubilæum 2020.
De generelle fællesomkostninger er underopdelt i 4 kategorier i henhold til ministerområdets
fælles retningslinjer. Kategorierne er: Generel ledelse; Økonomi, HR og strategi; It samt
Bygninger og intern service.
Indtægterne vedrørende Generel ledelse dækker over Kirkeministeriets medfinansiering af
omkostninger til ministerbil i henhold til aftale, idet ministerbilen anvendes i hele ministerens
virke, både som kulturminister og som kirkeminister.
Indtægterne vedrørende Økonomi, HR og strategi dækker helt overvejende over
udlodningsmidler til andre tilskudsfinansierede aktiviteter, her primært statistikopgaver.
Herudover dækker det indtægter i forbindelse med varetagelse af økonomiserviceopgaver for
enkelte små institutioner, og refusion for EU-rådsrejser.
Indtægterne vedrørende Bygninger og intern service dækker over de indtægter, som
modtages i forbindelse med fremleje af kontorareal til Klimarådet.

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger
Ikke relevant.
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Tabel 3a. Centrale aktivitetsoplysninger
Ikke relevant.

2.4 MÅLRAPPORTERING
Ikke relevant, idet der ikke er rammeaftale for departementet.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR
Af nedenstående fremgår Kulturministeriets forventninger til året 2021.

Håndtering af COVID-19
I 2021 forventes fortsat fokus på og forhandlinger om hjælpepakker målrettet kultur-,
forenings- og idrætsområdet som følge af COVID-19, samt den i takt med udviklingen i
smittesituationen løbende tilpasning af restriktioner, retningslinjer og samarbejdet med kultur-,
forenings- og idrætsområdets aktører herom. Som følge af nye epidemilov vil der derudover
være større fokus på udarbejdelse af bekendtgørelser i forlængelse af ændringer af
restriktioner. I tillæg hertil ligger også processen med parlamentarisk kontrol ift. restriktioner,
herunder foretræde for Epidemiudvalget.
Centrale omdrejningspunkter for arbejdet med COVID-19 i 2021 forventes at være en
forsvarlig genåbning, men også en tværgående genstart af kultur-, forenings- og idrætslivet.
Der forventes tæt samarbejde med bl.a. Sundhedsministeriet, Justitsministeriet,
Erhvervsministeriet og underliggende myndigheder i den forbindelse.

Implementering af finansloven for 2021
På finansloven for 2021 er der afsat midler til et markant løft af dansk kultur de kommende år.
Der er bl.a. med de afsatte midler fokus på at sikre mere kultur til flere børn med en børn- og
ungepakke. Derudover er der afsat midler til en ny ordning for netværks- og genrespillesteder
og til at forlænge bevillingerne til en række kulturinstitutioner rundt omkring i landet, dvs.
opfyldning af en række bevillinger, som stod til at udløbe med udgangen af 2020, og med
aftalen om finansloven for 2021 blev det besluttet at annullere besparelserne på DR fra 2022
og frem. Der vil i 2021 bl.a. være fokus på at implementeringen af følgende initiativer:
 Udviklingen af en række modelkommuneforsøg, der kan give flere børn og unge
adgang og lyst til kunstnerisk deltagelse i regi af musik- og kulturskolerne.
 Etablering af en ny ordning for netværks- og genrespillesteder. En mindre del af
rammen afsættes til, at et regionalt spillested kan udvikle og afprøve nye formater
inden for live-scenen.
 Udmøntning af midler til et initiativ, der har til formål at understøtte og stimulere børns
og unges adgang og lyst til litteratur i hverdagen på landets daginstitutioner og
fritidsordninger.
 Udmøntning af midler til mere ungdoms- og børneteater. Det skal sikre, at flere børn
og unge møder scenekunsten.

Ny lovgivning
Der skal i 2021 fremsættes lovforslag om ændring af ophavsretsloven som følge af, at
kompensationsordningen for privatkopiering (blankmedieordningen) skal moderniseres, så
den omfatter løse lagringsmedier som blanke cd'er og dvd'er og integrerede lagringsmedier
som smartphones, computere og tablets. Herudover skal to EU-direktiver om modernisering af
ophavsretsreglerne til den teknologiske udvikling (DSM-direktivet og SATCAB-II-direktivet)
implementeres i dansk ret.
Lovforslag om ændring af eliteidrætsloven, som blev fremsat i 2020, forventes vedtaget af
Folketinget i første halvdel af 2021. Lovforslaget skal blandt andet styrke atleternes stemme i
Team Danmarks bestyrelse, understrege Team Danmarks tilsynsforpligtelse og etablere en
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selvstændig funktion, som atleter og andre kan gå til ved mistrivsel. Lovforslaget er en
opfølgning på en undersøgelse udarbejdet af Kammeradvokaten af forholdene i dansk
svømning.

Andre centrale opgaver i 2021
Medieaftale: I 2021 forventes forhandlinger om en ny medieaftale igangsat.
Strukturudvalg for de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet: Der igangsættes et
udvalgsarbejde, der skal undersøge ledelse og strukturer på Kulturministeriets kunstneriske
uddannelser. Udvalget skal analysere de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer og
komme med anbefalinger til fremtidig organisering og governance, herunder indførelse af
bestyrelser. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2021.
Foreningsliv: I samarbejde med foreningslivets organisationer forventes afholdt en konference
om, hvordan foreningslivet kan styrkes. Temaerne forventes at være foreningslivets fysiske,
økonomiske og administrative rammevilkår. Der forventes bred deltagelse af organisationer,
ministerier og politikere.
Udlodningsmodellen: I 2021 skal udlodningsmodellen evalueres i overensstemmelse med den
politiske aftale om udlodningsmodellen fra 2017.
Midtvejsevaluering af Filmaftale 2019-2023: I 2021 skal gennemføres en midtvejsevaluering af
den filmaftale, der er indgået af et bredt flertal i Folketinget for perioden 2019-2023. Som led i
forberedelserne er der igangsat en driftsøkonomisk analyse af Det Danske Filminstitut.
Rammeaftalekoncept: Departementet lægger vægt på, at rammeaftalekonceptet sikrer en
fokuseret og meningsfuld styring for både institutionerne og departementet og samtidig ikke
fordrer flere ressourcer end højst nødvendigt. Der skal afsluttes et arbejde med en forenkling
og afbureaukratisering af ministeriets rammeaftalekoncept, hvor forventningen er, at
ændringerne udmønter sig i, at der opstilles færre og mere centrale mål.
Implementering af ministeriets strategi: I 2021 vil Kulturministeriet fortsætte arbejdet med at
implementere ministeriets strategi. Det betyder konkret, at ministeriet vil arbejde tættere med
kultur- og idrætsliv, vil arbejde mere systematisk med at udvikle ny politik og løsninger, vil
arbejde mere analytisk og databaseret mv.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

Tabel 5
Forventninger til det kommende år
Regnskab (2020)

Grundbudget (2021)

Bevilling og øvrige indtægter

-94,8

-104,0

Udgifter

93,0

108,0

Resultat

-1,8

4,0

Anm.:
Kilde:

Institutionens økonomiske resultat 2020 og forventninger til det kommende år omfatter den
virksomhedsbærende hovedkonto § 21.11.01
SKS rapportpakke og Grundbudget 2021
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3

REGNSKAB
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og -principper, som
Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsbaserede regnskaber og bevillinger.
Årsrapporten for 2020 er udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens vejledning samt på
grundlag af den fremsendte skabelon udarbejdet af departementet.
Departementet modtager lejlighedsvis eksterne midler til finansiering af afgrænsede opgaver,
fx udredninger, konferencer, kampagner eller lign. Sådanne opgaver finansieret ved eksterne
midler håndteres regnskabsmæssigt som andre tilskudsfinansierede aktiviteter på underkonto
21.11.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Ved afslutning af opgaverne returneres
resterende midler til tilskudsgiveren. I sjældne tilfælde med merforbrug på disse opgaver kan
finansiering ske fra underkonto 21.11.01.10. Almindelig virksomhed, såfremt det ikke er muligt,
at fremskaffe yderligere midler fra tilskudsgiver.
For hovedkonto 21.81.26 TV 2/Danmark stiftelse og salg er der i 2020 foretaget regulering af
værdien af Kulturministeriets aktier i TV 2 i henhold til regnskabsbekendtgørelsen (bek. nr.
116 af 19/2 2018). Værdien af aktierne er fastlagt ift. egenkapitalen (for det seneste
offentliggjorte regnskab pr. 30.09.2020), da aktierne ikke er i offentlig handel. Dette har
betydet, at aktiernes værdi i 2020 er reguleret med 325,2 mio. kr. til 2.681,5 mio. kr.

Foto:

Nana Reimers
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3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.
Tabel 6
Resultatopgørelse
Mio. kr., løbende priser

R2019

R2020

B2021

Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling

-82,4

-78,9

-96,1

Indtægtsført bevilling i alt

-82,4

-78,9

-96,1

Salg af varer og tjenesteydelser

-1,3

-1,4

-0,7

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser

-1,1

-1,3

-0,6

Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser

-0,2

-0,1

-0,2

Tilskud til egen drift

-6,2

-11,2

-3,8

Gebyrer

0,0

0,0

0,0

-89,9

-91,5

-100,6

0,0

0,0

0,0

5,9

6,3

6,7

5,9

6,3

6,7
65,2

Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger

49,8

55,6

Andre personaleomkostninger

0,4

0,4

1,5

Pension

7,6

8,1

10,0

Lønrefusion

-1,5

-2,1

-1,2

56,2

61,9

75,5

Af- og nedskrivninger

0,2

0,2

0,2

Internt køb af varer og tjenesteydelser

4,5

7,6

3,6

17,7

13,7

18,1

84,5

89,7

104,1

-5,4

-1,8

3,5

Andre driftsindtægter

-3,5

-3,3

-3,4

Andre driftsomkostninger

3,1

3,2

3,8

Resultat før finansielle poster

-5,9

-1,9

3,9

Finansielle indtægter

0,0

0,0

0,0

Finansielle omkostninger

0,0

0,0

0,1

-5,8

-1,8

4,0

Ekstraordinære indtægter

0,0

0,0

0,0

Ekstraordinære omkostninger

0,0

0,0

0,0

-5,8

-1,8

4,0

Personaleomkostninger i alt

Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter

Finansielle poster

Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster

Årets resultat
Kilde:

SKS rapportpakker og Grundbudget 2020

Af resultatopgørelsen ses et overskud for 2020 på 1,8 mio. kr. Overskuddet er primært
fremkommet ved lavere aktivitet af fx tjenesterejser og repræsentation, aflyste arrangementer,
bl.a. Røddingmøde, Folkemøde Bornholm og Kulturnatten, samt endelig udskudte opgaver,
herunder udvikling af kommunikationstiltag og opgaver under vækstplaninitiativer. Baggrunden
for lavere aktivitet, aflysninger og udskudte opgaver er Corona-situationen og hhv. restriktioner
og andre arbejdsopgaver i relation hertil.
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I forhold til 2019 er tilskud til egen drift steget med 5,0 mio. kr. til 11,2 mio. kr. Stigningen
skyldes højere aktiviteter under FL-konto 21.11.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
Aktiviteterne på denne underkonto varierer fra år til år afhængig af hvilke projekter, der
godkendes og projekternes omfang. I 2020 har de største projekter været
informationskampagnen ”Sort signal” og Genforeningsjubilæum 2020.
Personaleomkostninger er steget med 5,7 mio. kr. fra 2019 til 2020 på baggrund af
opnormeringer og indlån af medarbejdere som følge af Corona-situationen. Der har i 2020
være indlånt ca. 15 medarbejdere fra den centrale Corona-jobbank eller via enkeltaftaler med
andre statslige institutioner.
Internt statsligt køb er steget med 3,1 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket dels skyldes
arrangementer i forbindelse med Genforeningsjubilæum 2020 i Det Kongelige Teater, dels nye
statistikprojekter og eksisterende statistikprojekter, som tidligere er konteret som andre
ordinære omkostninger.
På andre ordinære driftsomkostninger ses et fald på 4,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, og dette
skyldes bl.a., som nævnt ovenfor, at kontering på statistikprojekter er ændret til internt statsligt
køb, at flere arrangementer som fx Røddingmøde og Kulturnat er aflyst i 2020 og et markant
lavere forbrug på repræsentation og tjenesterejser pga. Corona-restriktioner.
Budget for 2021 er øget med ca. 13,1 mio. kr. i forhold til tidligere, hvilket skyldes ny strategi,
herunder en tydelig opnormering af medarbejdere samt overførsel af analyseopgaver fra
Slots- og Kulturstyrelsen. Der er sket et bevillingsløft, og samtidig er forbrug af opsparing i en
størrelsesorden af 4,0 mio. kr. i 2021 godkendt fra årets start.

3.2.1 Resultatdisponering
Tabel 7
Resultatdisponering af årets overskud
Mio. kr., løbende priser
Note:

2020

Disponeret til bortfald

0,0

Disponeret til reserveret egenkapital

0,0

Disponeret udbytte til statskassen

0,0

Disponeret til overført overskud

1,8

Kilde:

SKS rapportpakke og Statens Budgetsystem (SB)

Årets overskud på 1,8 mio. kr. overføres til det overførte overskud under egenkapitalen.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter
Fra hensættelse til rådighedsløn er tilbageført 0,2 mio. kr., så der ikke længere er en
hensættelse hertil, idet perioden for rådighedsløn er ophørt.
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3.3 BALANCEN
Her kommenteres balancen for departementet. Balancen viser formuen pr. 31. december
2020. Den samlede balance udgør 42,9 mio. kr. pr. 31. december 2020 mod 39,2 mio. kr. pr.
31. december 2019.
Der er således en stigning i formuen på 3,7 mio. kr. fra 2019 til 2020. Årsagerne beskrives i
afsnit 3.3.1 Aktiver og 3.3.2 Passiver.

Foto:

Nana Reimers
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Tabel 8
Balancen
Aktiver Mio. kr.

2019

2020 Passiver

Note:

1

2

2019

2020

Note:
Anlægsaktiver:

Egenkapital

Immaterielle
anlægsaktiver
Færdiggjorte
udviklingsprojekter
Erhvervede koncessioner,
patenter, licenser m.v.
Udviklingsprojekter under
opførelse
Immaterielle
anlægsaktiver i alt

Reguleret egenkapital
(startkapital)

1,9

1,9

0,0

0,0

Opskrivninger

0,0

0,0

0,0

0,0

Reserveret egenkapital

0,0

0,0

0,0

0,0

Bortfald og
kontoændringer

2,3

0,0

0,0

0,0

Udbytte til staten

0,0

0,0

Overført overskud

12,4

14,2

16,7

16,2

2,4

2,4

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og
bygninger

0,2

0,1

Egenkapital i alt

Infrastruktur

0,0

0,0

Hensatte forpligtelser

Transportmateriel

0,6

0,4

Langfristede gældsposter

Produktionsanlæg og
maskiner

0,0

0,0

FF4 Langfristet gæld

0,8

0,6

Inventar og IT-udstyr

0,0

0,0

Donationer

0,0

0,0

0,0

0,0

Prioritets gæld

0,0

0,0

0,7

0,5

Anden langfristet gæld

0,0

0,0

1,9

1,9

Langfristet gæld i alt

0,8

0,6

0,0

0,0

1,9

1,9

2,7

2,5

6,2

6,4

Igangværende arbejder for
egen regning
Materielle anlægsaktiver i
alt
Statsforskrivning
Øvrige finansielle
anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i
alt
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver

Kortfristede
gældsposter
Leverandører af vare og
tjenesteydelser

Varebeholdning

0,0

0,0

Tilgodehavender

2,6

1,5

Anden kortfristet gæld

1,1

2,0

Periodeafgrænsningsposter

0,8

0,0

Skyldige feriepenge

8,5

3,1

Værdipapirer

0,0

0,0

Indefrosne feriepenge

0,0

5,0

Likvide beholdninger

0,0

0,0

FF5 Uforrentet konto

25,1

28,2

3,4

7,3

FF7 Finansieringskonto

8,1

11,0

0,1

0,0

Andre likvider

0,0

-0,2

Likvide beholdninger i alt

33,2

39,0

Kortfristet gæld i alt

19,4

23,8

Omsætningsaktiver i alt

36,6

40,5

Gældsforpligtelser i alt

20,2

24,4

Aktiver i alt

39,2

42,9

Passiver i alt

39,2

42,9

Anm.:
Anm.:
Kilde:

Igangværende arbejder
for fremmed regning,
forpligtelser
Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser

Obligatorisk note 1 og 2 er anført i bilag
Difference mellem materielle anlægsaktiver i alt og FF4 Langfristet gæld skyldes afrunding.
SKS rapportpakke
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3.3.1 Aktiver
De materielle anlægsaktiver er faldet med 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til afskrivning på
ministerbil og renovering af kantine. De finansielle anlægsaktiver er uforandrede. Under
omsætningsaktiverne er tilgodehavender faldet med 1,1 mio. kr. idet forventede tilskud er
modtaget, periodeafgrænsningsposter er faldet med 0,8 mio. kr., idet tidligere periodisering
vedrørende WIPO er opløst.
De likvide beholdninger stiger med 5,8 mio. kr. til 39,0 mio. kr. ultimo 2020, herunder en
stigning på 3,1 mio. kr. på den uforrentede konto FF5, og en stigning på 2,9 mio. kr. på
finansieringskontoen FF7. Saldiene på kontiene med likvide beholdninger er udtryk for et
øjebliksbillede, der bl.a. afhænger af betalingstidspunkt for fakturaer, og de ændrer sig derfor
løbende. I 2020 er bl.a. overført 5,0 mio. kr. af licensmidlerne til brug for pulje til film- og tvproduktion, men puljen er endnu ikke udmøntet. Stigningen i likviditet ultimo 2020 er ikke
udtryk for en generel stigning i de likvide beholdninger.

3.3.2 Passiver
Egenkapitalen er faldet med 0,5 mio. kr. svarende til differencen mellem dette års overskud og
sidste års bortfald. Niveauet for hensatte forpligtelser er uændret.
Den langfristede gæld er faldet med 0,2 mio. kr. i takt med afskrivninger på renovering af
kantine og ministerbil.
For de kortfristede gældsposter falder gælden for varer og tjenesteydelser med 0,2 mio. kr. og
skyldige feriepenge er nu opdelt i skyldige feriepenge og indefrosne feriepenge. Samlet set
falder forpligtelsen vedrørende feriepenge/feriemidler med 0,4 mio. kr. Anden kortfristet gæld
stiger til gengæld med 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes midlertidige lønindeholdelser bl.a.
vedrørende pension. Disse lønindeholdelser er dog udlignet primo januar 2021.
Saldoen for igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser er steget markant, ca.
3,9 mio. kr., idet der bl.a. er modtaget 5,0 mio. kr. af licensmidlerne til brug for pulje til film- og
tv-produktion, men puljen er endnu ikke udmøntet.
Saldoen for kortfristet gæld kan svinge en del i løbet af året i takt med, at regninger fra
kreditorer modtages henholdsvis betales, og en stigning indikerer ikke nødvendigvis en
generelt højere gæld, men er snarere udtryk for den aktuelle status ultimo 2020.
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3.4 EGENKAPITALFORKLARING
Tabel 9
Egenkapitalforklaring
Note:

Anm.:

Kilde:

Mio. kr., løbende priser
Egenkapital primo R-året
Startkapital primo
+Ændring i startkapital
Startkapital ultimo
Opskrivninger primo
+Ændringer i opskrivninger
Opskrivninger ultimo
Reserveret egenkapital primo
+Ændring i reserveret egenkapital
Reserveret egenkapital ultimo
Overført overskud primo
+Primoregulering/flytning mellem
bogføringskredse
+Regulering af det overførte overskud
+Overført fra årets resultat
- Bortfald af årets resultat
- Udbytte til staten
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo
*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)

2019
108,0
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,9

2020
14,3
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,4

0,0

0,0

0,0
5,8
-2,3
0,0
12,4
14,3
0,0

0,0
1,8
0,0
0,0
14,2
16,2
0,0

Forskel mellem egenkapital ultimo og egenkapital ultimo jf. balancen i 2019 skyldes
bortfald. Dette er således baggrunden for, at egenkapital ultimo 2019 jf. balancen afviger
fra egenkapital primo 2020.
SKS-rapportpakke

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME
Tabel 10
Udnyttelse af lånerammen
Mio. kr., løbende priser
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december
2019
Låneramme pr. 31. december 2020

2020

Udnyttelsesgrad i procent

1,5%

Kilde:

0,5
36,7

SKS rapportpakke

Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet til 1,5% i 2020, hvilket primært skyldes forøgelse
af lånerammen. Lånerammen er øget med 4,2 mio. kr., men dette er alene udtryk for, at
departementets låneramme omfatter en reserve, der kan udmøntes til øvrige institutioner på
ministerområdet, og hvor der sker udmøntning og tilbageførsel hvert år til og fra forskellige
institutioner.
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3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT
Tabel 11
Opfølgning på lønsumsloft
Mio. kr., løbende priser

2020

Lønsumsloft FL

57,8

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

58,9

Lønforbrug under lønsumsloft

61,6

Difference (mindreforbrug)

-2,7

Akkumuleret opsparing ultimo forrige år

25,5

Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år

22,8

Anm.:
Kilde:

Opgørelsen af lønforbruget adskiller sig fra opgørelsen af personaleomkostninger i resultatopgørelsen
(tabel 6), idet sidstnævnte også indeholder udbetaling af rådighedsløn.
SKS rapportpakke

Lønforbruget på 61,6 mio. kr. overskrider lønsumsloftet med 2,7 mio. kr., som dækkes af den
akkumulerede lønsumsopsparing, som nedskrives og vil udgøre 22,8 mio. kr. ultimo 2020.
Baggrunden for det øgede lønsumsforbrug er opnormeringer og indlån i forbindelse med Corona
og implementering af ny strategi.
I forhold til lønforbrug uden for lønsumsloft er dette meget begrænset, i alt ca. 0,1 mio. kr. i
honorarer under andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET
Tabel 12
Bevillingsregnskabet
Hovedkonto Navn
Drift
21.11.01

Kilde:

Bevillings-type Mio kr.

Departementet Drift

Udgifter
Indtægter

Bevilling
86,5
-7,6

Regnskab Afvigelse
93,0
-15,9

-6,5
8,3

Videreførelse Ultimo

-14,2

SKS rapportpakke

Årets nettoresultat er et overskud på 1,8 mio. kr., idet udgifter ligger 6,5 mio. kr. over
bevillingen, men samtidig ligger indtægterne ligger 8,3 mio. kr. over bevillingen. Overskuddet
tillægges det tidligere overførte overskud. Baggrund for merforbrug og merindtægt er
beskrevet nærmere under afsnit 3.2 Resultatopgørelse.
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3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI
Tabel 12a
Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti (§ 21.11.01.)
Hovedkonto
21.21.12

Navn
DVD-kompensation til
rettighedshavere

Bevillingstype
Lovbunden

21.11.70

Anlægsreserve til
nationalejendom

21.11.73

Udlån under KulturministerietAnden

21.11.76

Ikke-statslige anlægsopgaver Reservationsbev.

21.11.79

Reserver og budgetregulering Reservationsbev.

21.41.79

Budgetregulering

21.42.10

Det Jyske Kunstakademi og
Anden
det Fynske Kunstakademi

21.61.10

Forskellige tilskud til
idræftsformål

Reservationsbev.

21.91.01

Danske kulturelle
anliggender i Sydslesvig

Reservationsbev.

21.91.03

Tilskud til nationale mindretalReservationsbev.

37.63.01

Renter af særlige
mellemværender

Kilde:

Foto:

Reservationsbev.

Reservationsbev.

Anden

(Mio. kr.) Bevilling
Udgifter
17,2
Indtægter
Udgifter
3,5
Indtægter
Udgifter
3,3
Indtægter
-4,2
Udgifter
1,8
Indtægter
Udgifter
-34,9
Indtægter
Udgifter
2,0
Indtægter
Udgifter
2,4
Indtægter
Udgifter
378,1
Indtægter
Udgifter
488,8
Indtægter
-0,5
Udgifter
3,2
Indtægter
Udgifter
Indtægter
0,0

Regnskab
22,4

0,3
-2,3

2,4
378,1
495,1
-0,5
3,3

-1,8

SKS rapportpakke

Nana Reimers
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4

BILAG
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE
Tabel 13
Note 1 – Immaterielle anlægsaktiver

Primobeholdning

2,8

Erhvervede
koncessioner,
patenter, licenser
mv.
0,0

Opskrivning

0,0

0,0

0,0

Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.)

2,8

0,0

2,8

Tilgang

0,0

0,0

0,0

Afgang

0,0

0,0

0,0

Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.)

2,8

0,0

2,8

Akk. afskrivninger

2,8

0,0

2,8

Akk. nedskrivninger

0,0

0,0

0,0

Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2020
Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2020
Årets afskrivninger

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivninger

0,0

0,0

0,0

Årets af- og nedskrivninger

0,0

0,0

0,0

5

0

Mio. kr., løbende priser

Afskrivningsperiode/år

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

I alt
2,8

Udviklingsprojekter
under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2020
Tilgang
Nedskrivninger
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2020

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Tabel 14
Note 2 – Materielle anlægsaktiver
Grunde,
arealer og
bygninger

Infrastruktur

Transportmateriel

Inventar og
IT-udstyr

I alt

Primobeholdning

3,1

0,0

0,7

2,5

6,3

Opskrivning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.)

3,1

0,0

0,7

2,5

6,3

Tilgang

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Afgang

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.)

3,1

0,0

0,7

2,5

6,3

Mio. kr.

Akk. afskrivninger

3,0

0,0

0,2

2,4

5,7

Akk. nedskrivninger

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,2

2,5

5,8

0,1

0,0

0,4

0,0

0,5

Årets afskrivninger

0,1

0,0

0,1

0,0

0,2

Årets nedskrivninger

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets af- og nedskrivninger

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Afskrivningsperiode/år

10

5

3

Akk. af- og nedskrivninger
31.12.2020
Regnskabsmæssig værdi pr.
31.12.2020

I gangværende arbejder for egen regning

Primosaldo pr. 01.01.2020

0,0

Tilgang
Nedskrivninger

0,0
0,0

Overført til færdige materielle anlægsaktiver

0,0

Kostpris pr. 31.12.2020

0,0

Tabel 14a
Note 3 – Hensatte forpligtelser
Mio. kr.
Hensat i 2020 til

Beløb

Hensat til åremål

2,2

Hensat til indefrosne feriepenge

5,0

Hensat til skyldige feriepenge
Hensættelser i alt

3,1
10,3

4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED
Ikke relevant
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4.3 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED
Ikke relevant

4.4 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED
Tabel 19
Oversigt over tilskudsfinanseriede aktiviteter (underkonto 97)
Bidragyder

Årets
udgifter

Overskud til videreførsel
ultimo 2020

Fondstatistik med Danmarks Statistik

0,1

0,2

DST - drift af KVU

1,6

0,0

National statistik på litteraturområdet

0,0

0,0

Biblioteksstatistik

0,0

0,1

DST - Formidling af KVU

0,4

0,1

Etablering af statistik om livemusik

0,2

0,1

Statistik på højskoleområdet

0,1

0,0

Nøgletal på fortidsminde og arkæologiområdet

0,0

0,0

Revision af mediestatistikken
Pengestrømme/økonomi i den audiovisuelle
industri
KUM formidling og styrkelse af KVU

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Kulturturisme

0,1

0,0

Kvalitetssikring af scenekunststatistik

0,1

0,1

Drift af nye kulturstatistikker

0,4

0,3

Bogproduktionsstatistikken

0,0

0,1

Konsolidering af statistikker 2020

0,2

0,0

Nyt modtagesystem til udbetalingsstatistik

0,1

0,0

Ad hoc opgaver hos Danmarks Statistik

0,0

0,0

Spørgeskema til Zoologiske anlæg

0,1

0,0

Kortlægning af kulturstatistikkerne

0,0

0,0

0,3

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,1

0,1

Genforeningsjubilæum 2020

3,4

1,1

Informationskampagne om 700 MHz

2,7

0,0

Pulje til film- og tv-produktion

0,0

5,0

11,2

7,3

Projekt

Udlodningsmidler, Kulturstatistik

Udlodningsmidler, Visse idrætsformål
LGBTI-undersøgelse i danske idrætsforeninger
WADA-bidrag
Uddeling af parasportspris 2019 (DR
Sportsgalla)
Udlodningsmidler, Share with Care
Share with Care
Udlodningsmidler, forskning på kulturinstitutioner
KUV-udvalget
FL 21.11.23.57 Forskellige tilskud
Licensmidler

I alt
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4.5 FORELAGTE INVESTERINGER
Ikke relevant

4.6 IT-OMKOSTNINGER
Tabel 22
It-omkostninger
Sammensætning

Mio. kr.

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)

0,5

It-systemdrift

0,1

It-vedligehold

0,1

It-udviklingsomkostninger

0,0

Udgifter til it-varer til forbrug

0,5

I alt

1,2

4.7 SUPPLERENDE BILAG
Ikke relevant.

Foto:

Nana Reimers
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