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Kulturministeriet. København, den 14. august 2015.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i forbindelse med den forestå-
ende folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning bevilges i alt 20,8 mio.
kr.:
- 18,5 mio. kr. til oplysning vedrørende afstemningstemaet samt 0,8 mio. kr. til Nævnet for Fremme

af Debat og Oplysning om Europas administration i forbindelse med uddeling af oplysningsmidler-
ne.

- 1,5 mio. kr. til en husk at stemme-indsats i forbindelse med folkeafstemningen.

Udgifterne afholdes i 2015 af den på finansloven opførte bevilling § 35.11.01. Merudgifter ved nye
bevillingsforslag.

Endvidere anmoder Kulturministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at tekstanmærkning nr.
200 under § 21. Kulturministeriet tilføjes et stk. 8, der giver hjemmel til i tiden frem til folkeafstem-
ningen at fordele i alt 15,0 mio. kr. af bevillingen til oplysning om afstemningstemaet efter de kriteri-
er, der er fastsat med hjemmel i tekstanmærkning nr. 200, stk. 2 om tilskud til partier og bevægelser
og stk. 3, hvorefter der kan ansøges om tilskud til støtte til enkeltstående lokale og/eller større, tvær-
gående, landsdækkende og regionale projektinitiativer. Endelig anmodes der om hjemmel til, at
Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (Europa-Nævnet) kan fastsætte yderligere
regler om fordeling af de midler, der fordeles efter ansøgning.

b. Op til folkeafstemningen om Danmarks tilslutning til den fælles valuta blev der i 2000 afsat en
merbevilling på 30,0 mio. kr. til oplysning, herunder 5 mio. kr. til regeringens informationsindsats. I
forbindelse med den påtænkte folkeafstemning om Danmarks tilslutning til forfatningstraktaten i
2005 blev der ligeledes afsat 30,0 mio. kr. til uddeling gennem Nævnet for Fremme af Debat og Op-
lysning om Europa. I forbindelse med folkeafstemningen i 2014 vedrørende Patentdomstolen, som
omhandlede et veldefineret og begrænset emne, blev der afsat færre midler (13,5 mio. kr.) til oplys-
ningsindsats, end ved de tidligere afstemninger. Da emnet for den forestående afstemning er mere
omfattende og komplekst, og da afstemningen står alene i modsætning til afstemningen om Patent-
domstolen, der blev kombineret med Europa-Parlamentsvalget, foreslås der afsat flere midler til op-
lysningsindsatsen, end ved den seneste afstemning om Patentdomstolen.
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Herudover foreslås der afsat midler til husk at stemme-aktiviteter henset til, at der er tale om en
folkeafstemning, som står alene, samt at der er en tendens til en noget lavere stemmeprocent ved EU-
relaterede folkeafstemninger, end til fx folketingsvalg.

I forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning fore-
slås det, at bevillingen til Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa øges med 15,0 mio.
kr. i 2015 med henblik på uddeling fordelt med 5,0 mio. kr. til Folketingets partier og bevægelser
indvalgt i Europa-Parlamentet og 10,0 mio. kr. til oplysningsaktiviteter, der uddeles efter ansøgning.
Der afsættes desuden 5 pct., svarende til 0,8 mio. kr., af den samlede bevilling til nævnets admini-
stration i forbindelse med uddeling af oplysningsmidlerne.

De 5,0 mio. kr. til uddeling til partier og bevægelser efter ansøgning foreslås ligeligt, dvs. med 2,5
mio. kr. til hver side, fordelt mellem partier, der anbefaler et ja, og partier og bevægelser, der anbefa-
ler et nej, efter samme metode som ved afstemningen om Patentdomstolen samt den påtænkte af-
stemning om Danmarks tilslutning til forfatningstraktaten.

Det foreslås samtidig, at fordelingen til de partier, som anbefaler et ja, sker efter samme metode
som ved de tidligere afstemninger. Dette indebærer, at den ene halvdel fordeles ligeligt mellem ja-
partierne, mens den anden halvdel fordeles efter mandattal i Folketinget.

Midlerne til partier og bevægelser, der anbefaler et nej, foreslås fordelt med 1/4 til Folkebevægel-
sen mod EU og 3/4 til partierne i Folketinget. Fordelingen mellem partier i Folketinget, som anbefa-
ler et nej, vil blive fordelt efter samme metode, som anvendt ved fordelingen til partierne, der anbefa-
ler et ja. Dette indebærer, at halvdelen af det beløb, der er til rådighed for disse partier, fordeles lige-
ligt mellem disse, og den anden halvdel fordeles efter mandattal i Folketinget.

De 10,0 mio. kr., der efter ansøgning skal fordeles gennem Nævnet for Fremme af Debat og Oplys-
ning om Europa, vil blive fordelt efter de kriterier, der er fastsat i henhold til tekstanmærkning nr.
200, stk. 3, hvorefter der kan ansøges om tilskud til støtte til enkeltstående, lokale og/eller større,
tværgående, landsdækkende og regionale projektinitiativer. Puljemidlerne kan udelukkende fordeles
til projekter, der er målrettet afstemningstemaet. Puljen kan søges af private, organisationer, herunder
fag- og erhvervsorganisationer. Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa kan fastsætte
yderligere regler for fordeling af de midler, der fordeles efter ansøgning.

Justitsministeriet varetager regeringens oplysningsindsats. Denne omfatter gennemførslen af en op-
lysningsindsats om temaet for afstemningen, herunder lancering af hjemmeside, trykning af informa-
tionsfoldere mv. På den baggrund foreslås Justitsministeriets bevilling i 2015 forhøjet med 3,5 mio.
kr. til informationsaktiviteter.

Da afstemningen står alene, lægges der, udover oplysningsaktiviteter vedrørende afstemningstema-
et, op til, at der fra regeringens side ligeledes gennemføres en husk at stemme-indsats. Til dette for-
mål foreslås Justitsministeriets bevilling forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2015.

Lønudgifter i forbindelse med regeringens oplysningsvirksomhed som helhed vil blive finansieret
af ministerierne selv.

Dispositionen vedrørende oplysning vedrørende afstemningstemaet kan i 2015 specificeres således
på under- og standardkonti:

§ 11.11.01. Departementet
10. Almindelig virksomhed

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,5 mio. kr.

§ 21.11.11. Kulturstyrelsen
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10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger 0,6 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 mio. kr.
Indtægt
33. Interne statslige overførselsindtægter 0,8 mio. kr.

§ 21.51.01. Folkeoplysning mv.
40. Oplysning om Den Europæiske Union

Udgift
43. Interne statslige overførselsudgifter 0,8 mio. kr.
46. Tilskud til anden virksomhed 15,0 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering - 19,3 mio. kr.

Dispositionen vedrørende husk at stemme-aktiviteter kan i 2015 specificeres således på under- og
standardkonti:

§ 11.11.01. Departementet
10. Almindelig virksomhed

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering - 1,5 mio. kr.

c. Ansøgning forelægges Finansudvalget nu for at sikre, at den samlede oplysningsindsats kan iværk-
sættes og gennemføres inden folkeafstemningen, som forventes afholdt inden udgangen af 2015.

d. -

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der i forbindelse med den forestå-
ende folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning afsættes:
- 18,5 mio. kr. til oplysning vedrørende afstemningstemaet samt 0,8 mio. kr. til Nævnet for Fremme

af Debat og Oplysning om Europas administration i forbindelse med uddeling af oplysningsmidler-
ne.

- 1,5 mio. kr. til en husk at stemme-indsats i forbindelse med folkeafstemningen.
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Således opføres der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 følgende:

Mio. kr. Udgift
§ 11.11.01. Departementet 5,0 mio. kr.
§ 21.51.01. Folkeoplysning m.v. 15,8 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag – 20,8 mio. kr.

Der anmodes endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2015 optages følgende tilføjelse til tekstanmærkning 200 under § 21 Kulturministeriet:

»Stk. 8. Af merbevillingen på 15,8 mio. kr. i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af
retsforbeholdet til en tilvalgsordning fordeles efter ansøgning de 5,0 mio. kr. til Folketingets partiers
og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet oplysningsindsats efter de kriterier, der er fastsat i stk.
2.

Herudover fordeles 10,0 mio. kr. efter ansøgning til Nævnet, efter de kriterier der er fastsat i stk. 3,
pkt. c, hvorefter der kan ansøges om tilskud til støtte til enkeltstående, lokale og/eller større, tværgå-
ende, landsdækkende og regionale projektinitiativer. Puljemidlerne kan udelukkende fordeles til pro-
jekter, der er målrettet afstemningstemaet.

Puljen kan søges af private og organisationer, herunder fag- og erhvervsorganisationer. Nævnet for
Fremme af Debat og Oplysning om Europa kan fastsætte yderligere regler for fordeling af de midler,
der fordeles efter ansøgning. Der afsættes endelig 5 pct., svarende til 0,8 mio. kr., af den samlede
bevilling til nævnets administration i forbindelse med uddeling af oplysningsmidlerne.«

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 14. august 2015

BERTEL HAARDER

/ Lars M. Banke

Til Finansudvalget.

4


