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105
Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012.

a.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog lottomidlerne til kulturelle formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til
at anvende 3,6 mio. kr. til administration og 288,5 mio. kr. som tilskud til kulturelle formål, i alt
292,1 mio. kr. Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde, § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde og § 07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S, jf. §
07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.
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 til nedenstående puljer afsatte beløb.
Endeligt søges der om tilslutning til at genanvende udisponerede midler på i 0,5 mio. kr., som på
tidligere års kulturelle tipsaktstykker er blevet bevilget til handicapforanstaltninger på Statsinstitutioner.

b.

I henhold til LBK nr 273 af 17/04/2008 anvendes 25,51 % af Kulturministeriets andel på 66,44 %
af Danske Spil A/S’ overskud til kulturelle formål.
De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget.
Det samlede beløb på 292,6 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
Dansk kultur i internationalt perspektiv
Kultur i hele landet
Forskning på kulturinstitutioner
Teater
Biblioteker
Litteratur
Museer

Mio. kr.
5,1
34,3
20,1
16,2
43,3
9,5
17,2
8,6
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9.
Digitalisering og formidling
10.
Idrætspulje
11.
Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark mv.
12.
Kulturpolitisk udvikling og information .
13.
Bedre service - ny teknologi på Kulturministeriets institutioner
14.
Arkitektur og design .
15.
Billedkunst
16.
Arkivpulje
17.
Kulturforanstaltninger med bredt sigte
18.
Amatørkultur
19.
Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner
20.
Musik
21.
Uddannelsesaktiviteter
22.
Diverse priser
23.
Folkeoplysning
23.
Rådighedspulje
I alt (afrundet)
Administration
I alt (afrundet)

6,0
25,8
12,8
5,0
11,5
6,3
3,3
1,3
1,9
5,3
0,2
31,6
17,1
0,9
1,2
4,4
289,0
3,6
292,6

1.

Kultur for børn (pulje)
Puljen anvendes til at gennemføre særlige indsatser på børnekulturens område, herunder Kultur for unge, og til at afholde drifts- og administrationsudgifter til Børnekulturens
Netværk. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Børnekulturens Netværk.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.

5.100

2.

Dansk kultur i internationalt perspektiv
Midlerne anvendes til følgende:
Det Danske Kulturinstitut
Tilskud til drift og aktiviteter. 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til en central pulje hos kulturinstituttet, som de enkelte institutter i udlandet kan søge til særlige aktiviteter.
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.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Statens Kunstråd, midler til kulturudveksling (pulje)
Puljen anvendes til finansiering af internationale aktiviteter
inden for billedkunst, musik, litteratur og scenekunst.
Puljen fordeles af Statens Kunstråd.

34.321
15.769

8.100

4.000
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Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Danish Crafts, midler til kulturudveksling
Dansk Arkitekturcenter, midler til kulturudveksling
Det Danske Institut i Rom, driftstilskud
Fulbright Kommissionen, midler til studerendes studieophold i USA
Biennalebygningen i Venedig

490
490
4.569
255
648

3.

Puljen til kultur i hele landet (pulje)
Puljen 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 puljen. Der kan således af puljen udbetales
støtte til festivalerne Golden Days, Copenhagen Jazz festival, Copenhagen Film festival og Århus festuge. Der forventes medfinansiering fra regioner, kommuner, fonde eller
erhvervsvirksomheder. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

20.125

4.

Forskning på kulturinstitutioner
Midlerne anvendes til følgende:
Musikvidenskabelige udgivelser
Det Kongelige Bibliotek til dansk center for musikudgivelser (4. del af 5-årig bevilling)
Kulturministeriets Forskningsudvalg, driftstilskud
Kulturministeriets Forskningspulje (pulje)
Puljen 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, forskeruddannelse og -rekruttering, forskningsevalueringer samt supplerende tilskud til projekter, der har opnået tilskud fra EU
eller anden side samt til publikationer og konferencer.
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, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation.
DK-AAI
Adgangsstyringssystem til elektroniske ressourcer og servicer. (3. del af 3-årig bevilling)

16.174
1.522

201
10.951

300

200
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5.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (pulje)
Puljen anvendes til styrkelse af indsatsen inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Der
kan af puljen 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.
Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets Udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

3.000

Teater
Midlerne anvendes til følgende:
Tilskud til danseteatre, garantifond, kabaretscener og internationalt teater (pulje)
Puljen anvendes til flere formål på scenekunstområdet. Puljen anvendes til Garantiordningen, puljen yder supplerende
tilskud til danseteatrenes virksomhed, puljen anvendes til
gennemførelse af international teaterudveksling, puljen anvendes til tilskud til turnerende børneteater, og endelig anvendes puljen til tilskud til kabaretscener. Hvad angår Garantiordningen er det en underskudsgaranti til arrangører,
der køber turnéforestillinger, som udbydes under Garantiordningen. Garantiordningen skal bl.a. fremme ny dansk
dramatik og ny dans. Hvad angår støtte til gennemførelse af
international teaterudveksling er der bl.a. tale om gæstespil
i ind- og udland. Disse udvalgte gæstespil fra udlandet skal
bl.a. udgøre et alternativ til den danske scenekunst 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 scenekunst og medvirke til at udbrede
kendskabet hertil. Puljen fordeles af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
folketeatret.dk
Danske Koncert- og Kulturhuse, til internationale gæstespil
Diverse teaterinitiativer (pulje)
Puljen anvendes til styrkelse af de generelle vilkår for
dansk scenekunst og anvendes til aktiviteter på teaterområdet. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

43.329
15.751

4.025
502
3.109
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Dele af tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov
2012.
Styrkelse af den moderne dans (pulje)
Puljen anvendes til finansiering af arbejdet med at styrke alle led i fødekæden for moderne dans i hele landet: Uddannelse, produktion og formidling; først og fremmest det arbejde og de aktiviteter, der er samlet i den selvejende institution Dansehallerne. Institutionen er stiftet den 1. maj
2012 som en fusion af Dansens Hus og Dansescenen.
Af puljen yder staten med hjemmel i Teaterlovens §
29 driftstilskud til Dansehallerne, der ligeledes modtager
driftstilskud fra Københavns Kommune, svarende til det tilskud, som kommunen hidtil har ydet til Dansescenen. Dele
af tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.
Dansk Danseteater, driftstilskud
Der ydes tilskud til den selvejende institution Dansk Danseteater. 4,0 mio. kr. (2010-prisniveau) af bevillingen gives
med henblik på at styrke teatrets turnévirksomhed i Danmark. Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater (UBOT)
Staten yder i henhold til teaterlovens § 26, stk. 3, tilskud til
Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Danmarks Teaterforeninger
Staten yder Teaterforeninger i henhold til teaterlovens § 24,
stk. 4, tilskud til Danmarks Teaterforeninger, som er en
sammenslutning af en række frivilligt arbejdende teaterforeninger. Det er den enkelte teaterforenings primære formål
at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle
aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager
teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en
række områder.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Sydslesvisk Forening
Staten yder i henhold til teaterlovens § 24, stk. 4, tilskud til
Sydslesvigsk Forening, som 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.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Scenekunstportalen
Tilskuddet ydes til drift af en landsdækkende internetbaseret scenekunstportal.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
6.

Biblioteker
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8.300
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600
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500
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Midlerne anvendes til følgende:
KVINFO, tilskud i forbindelse med resultataftale
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
7.

Litteratur
Midlerne anvendes til følgende:
Det Danske Akademi, til akademiets store pris og drift
Søren Kierkegaard-centret, til oversættelse af Søren Kierkegaards samlede værker og papirer (sidste rate af flerårig bevilling)
Det danske Sprog- og Litteraturselskab, til videreudvikling
af en netportal, ordnet.dk, for det danske sprog
Støttepulje til fribyordningen
Puljen anvendes som led i regeringens initiativ om at skabe
fribyer for udenlandske forfattere, hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande.
Puljen fordeles af Kulturstyrelsen.
Alment kulturelle tidsskrifter (pulje)
Tidsskriftstøttepuljen anvendes alene til produktionsstøtte
til danske kulturtidsskrifter. Puljen har hidtil været fordelt
af Kulturministeriets Tidsskriftudvalg. Puljen fordeles
fremover administrativt efter Statens Kunstråds vurdering
af ansøgernes optagelse i ordningen.
Læselystkampagne
Læsefremmende aktiviteter for børn og unge i en indsats,
der viderefører nogle af de mest succesfulde projekter fra
det nationale Læselystprogram. Aktiviteterne er administrativt og fagligt forankret i Kulturstyrelsen.
Holbergudgaven
Dansk-norsk samarbejdsprojekt om udgivelse af Holbergs
samlede værker i en kommenteret udgave (4. del af 8-årig
bevilling).
Den nye litteraturpulje (pulje)
Bevillingen er en del af finanslovsaftalen for 2009, hvor bevillingen til litterære formål er forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt for 2009-12. Heraf udgør 2,5 - 2,6 mio. kr. årligt bevilling fra tipsmidlerne. Puljen fordeles af Statens Kunstfond
og Statens Kunstråd.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Det Danske Sprog og Litteraturselskab
Staten yder tilskud til drift af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som er en selvejende institution, som er oprettet
i 1911 og til trykning af Danmarks Riges Breve.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Hald Hovedgaard
Der ydes tilskud til drift af Hald Hovedgaard, som er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer se-
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minarer, festivaler og konferencer samt stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
8.

9.

10.

Museer
Midlerne anvendes til følgende:
Fulton-Stiftelsen, til vedligeholdelse
Nationalmuseet, til bevaring af skonnerten Bona Vista
Skibsbevaringsfonden
Til arbejdet med bevaring af gamle danske skibe af kulturhistorisk værdi.
Refusion af museernes udstillingsvederlag
Bevillingen anvendes til dækning af udgifterne vedrørende
statens refusion af statslige og statsstøttede museer, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til udstillingsvederlag
for billedkunstnere, jf. billedkunstlovens § 11.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.

8.632

Digitalisering og formidling
Digitalisering og formidling (pulje)
Puljen har til formål at støtte digitalisering og digital formidling af kulturarven. Af puljen ydes tilskud til offentlige
kulturinstitutioner. Puljen fordeles af Kulturstyrelsen.
Bygningsfredningsarkivet
I tilknytning til Kulturstyrelsens nationale gennemgang af
landets fredede bygninger nvendes midler til at digitalisere
en del af Bygningsfredningsarkivet med henblik på at understøtte ejernes tilgang til oplysninger om de fredede bygninger.

6.000
4.000

Idræt
Midlerne anvendes til følgende:
Dansk Skoleidræt
Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger
International Sport and Culture Association (ISCA)
Sport Event Danmark
(1. del af 2-årig bevilling)
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Dansk Handicap Idrætsforbund, til amtskonsulentordning
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Handicapidrættens Videnscenter
Brevduesporten
(forlods udbetaling).
Idrætspolitiske initiativer (pulje)
Puljen anvendes til idrætspolitiske initiativer, bl.a. til analyse af idrættens struktur og økonomi. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

25.794
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3.577
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11.

Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark mv.
Midlerne anvendes til følgende:
Idrættens Analyseinstitut (Idan)
Bevillingen skal finansiere de grundlæggende analyser og
udredninger i henhold til instituttets handlingsplan samt
drift. Idan er desuden ansvarlig for at afvikle den internationale Play the Game-konference og arbejde for at fremme
demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.
Idan har derudover mulighed for at drive indtægtsdækket
virksomhed.
Pulje til WADA, Europarådets EPAS-aftale, det danske IADA-formandskab og udviklingsprojekter
Puljen benyttes til Danmarks bidrag til the World Anti-Doping Agency, UNESCO, deltagelse i International Anti-Doping Arrangement, udviklingsprojekter og Europarådets
EPAS-aftale. Puljen fordeles af Kulturministeriet.
Anti Doping Danmark
Driftstilskud til Anti-Doping Danmark
Sundhedsfremmende initiativer (pulje)
Puljen anvendes til sundhedsfremmende initiativer inden
for idrætten, herunder indsats mod doping i motions- og fitnesscentre. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

12.754

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.
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.

5.000

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,

11.500

5.528

1.100

5.026
1.100
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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 og tilhørende indsatsområder,
herunder etablering og implementering af fælles standarder
og software samt udvikling af fælles eller eksterne driftsløsninger.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.
14.

Arkitektur og design
Midlerne anvendes til følgende:
Dansk Arkitektur Center, driftstilskud
Dansk Arkitekturcenter, undervisningstjeneste
Designpolitiske initiativer
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.

15.

Billedkunst
Samtidskunst mv., driftstilskud og aktiviteter (pulje)
Puljen anvendes som driftstilskud og som tilskud til aktiviteter på billedkunstområdet. Puljen fordeles af Statens
Kunstråd.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Den Frie Udstillingsbygning
16.

17.

6.310
3.210
600
2.500

3.258
2.054

1.204

Arkivformål, historiske skrifter mv.
Midlerne anvendes til følgende:
Arkivpulje (pulje)
Puljen 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 puljen ydes også driftstilskud til Sammenslutningen af Lokalarkiver.
Puljen fordeles af Statens Arkiver.

1.309

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
Danmarks-Samfundet, til foreningens aktiviteter
Svankegården, driftstilskud
Dansk Kultursamfund af 1910, til kulturelle aktiviteter i
Sønderjylland
Det tyske mindretal, til radioudsendelser

1.925

1.309

442
201
75
159
301
165
331
251
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18.

Amatørkultur
Midlerne anvendes til følgende:
Dansk Amatør Teater Samvirke, drift og aktiviteter
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, drift af landssekretariat
Kulturhusene i Danmark, driftstilskud
Kulturelle Samråd i Danmark, drift af landssekretariat

5.270

19.

Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner
Til opfølgning af Handlingsplan for handicappedes adgang
til kulturen skal puljen anvendes til informations- og formidlingsinitiativer på kulturområdet og til etablering af
handicaptilgængelighed i det fysiske miljø på Kulturministeriets statsinstitutioner. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

200

20.

Musik
Musikhandlingsplan ”Én musikscene - mange genrer”
Puljen anvendes til Kulturministeriets musikhandlingsplan
2012-2015. Planen går ud på en styrkelse af det danske musikliv. Den rytmiske musik styrkes, herunder de regionale
og honorarstøttede spillesteder samt transportstøtte til rytmiske musikere. Derudover sættes der ind på alle led i musikkens fødekæde med fokus på bl.a. musikundervisning i
folkeskolen, musik i medierne, kvinder i rytmisk musik
mv., og der lægges vægt på, at musiklivet står sammen om
at skabe nye samarbejder og ad den vej give ny dynamik og
udvikling på tværs af genrer. Puljer fordeles af Statens
Kunstråd.
Dele af tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov
2012.
Rytmiske spillesteder, Honorarstøtte (pulje)
Puljen anvendes til rytmiske spillesteder og musik i hele
landet. Puljen fordeles som tilskud til de honorarstøttede
spillesteder. Puljen fordeles af Statens Kunstråd..
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.

31.600
30.000

Uddannelsesaktiviteter
Midlerne anvendes til følgende:
Kunstakademierne
Driftstilskud til de 5-årige videregående billedkunstneriske
uddannelser på Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske
Kunstakademi. Driftstilskuddet er betinget at tilsvarende
kommunal finansiering.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater

17.100
2.400

21.

3.695
525
525
525
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8.200
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Driftstilskud til den videregående 4-årige skuespilleruddannelse ved den selvejende institution Aarhus Teater.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Forfatterskolen
Driftstilskud til den 3-årige videregående uddannelse ved
den selvejende institution Forfatterskolen.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Dramatikeruddannelsen
Driftstilskud til den 3-årige videregående dramatikeruddannelse ved den selvejende institution Aarhus Teater.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Odsherred Teaterskole
Driftstilskud til at drive efteruddannelsen inden for børne –
og ungeteaterområdet til den selvejende institution Odsherred Teaterskole.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
Det Danske Musicalakademi
Driftstilskud til den 3-årige videregående musicaluddannelse ved den selvejende institution Det Danske Musicalakademi i Fredericia.
Tilskuddet er optaget som indtægt på finanslov 2012.
22.

Diverse priser
Midlerne anvendes til følgende:
Kulturministeriets Illustrator- og Børnebogspris
Danske Teaterjournalisters priser
Kulturministeriets Idrætspris
Årets Pressefoto
Årets Historiske Bog
Idrætsarkitekturpris
H. C. Andersens pris
Kommunal arkitekturpris
Kulturministeriets Handicapidrætspris

3.000

1.400

1.400

700

910
200
100
100
60
15
100
50
100
185

23.

Folkeoplysning (Pulje)
Kulturministeriet har overtaget ansvaret for fordeling af
tipsmidler til folkeoplysning fra Ministeriet for Børn og Undervisning som følge af ressortomlægningen i forbindelse
med regeringsdannelsen i oktober 2011.
Puljen videreføres som en ansøgningspulje. Kulturministeriet vil efter aktstykkets tiltrædelse fastlægge de specifikke
retningslinjer for udmøntningen af midler inden for denne
kategori.
Puljen fordeles af Kulturministeriet.

1.210

23.

Rådighedspulje (pulje)

4.449
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Puljen fordeles løbende af Kulturministeriet fortrinsvis til
formål af presserende karakter, til mindre, konkrete projekter mv., herunder forsøgsprojekter, undersøgelsesarbejde og
lignende formål.
De afsatte 3,6 mio. kr. til administration er i lighed med tidligere års kulturelle tipsaktstykker afsat
efter et skøn.
c.

Fordelingen af tipsmidlerne forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Finansudvalget.

e.

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. 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 puljebeløb.
Der anmodes om tilslutning til at genanvende 0,5 mio. kr., som på tidligere års tipsaktstykker er
blevet bevilget til handicapforanstaltninger på statsinstitutioner.
Udgifterne afholdes af § 07.18. Tipsfonde, § 07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde og § 07.13.42.
Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S jf. § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.

f.

I henhold til LBK nr 273 af 17/04/2008 forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af
vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 29. maj 2012

UFFE ELBÆK
/ Nevena Janjic
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 21-06-2012

