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Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 26. maj 2016.

a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det under
punkt b nævnte forslag til fordeling af ministeriets andel af Udlodningsmidlerne (tidl. Tips- og Lotto-
midler) til forskningsformål inden for et samlet beløb på 8.235.702,04 kr. Udgifterne afholdes med
6.505.929,20 kr. af § 07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål,
med 193.440 kr. fra samme konto, der stammer fra et ekstraordinært tilskud jf. aktstykke 26 af 26.
november 2015, og med 1.536.332,84 kr. fra samme konto, der stammer fra ikke-disponerede midler
i 2015 og tilbageførte midler fra tidligere projekter, der er blevet afsluttet.

b. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, § 2, stk. 1, nr. 6, anvendes 0,39 pct. af
Danske Spils overskud til formål på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. I 2016 udgør
beløbet 6.805.929,20 kr., hvoraf 6.505.929,20 kr. fordeles til projekter med forskningsformål og
300.000 kr. anvendes til afholdelse af administrationsudgifter.

Ved aktstykke 26 af 26. november 2015 blev der udbetalt et ekstraordinært tilskud til udlodnings-
modtagere på § 07.13.42. Det ekstraordinære tilskud skyldes, at overskuddet fra Danske Spil A/S og
Klasselotteriet har været faldende de seneste år, hvilket har betydet, at det samlede udlodningsbeløb
ligeledes har været faldende. Regeringen har derfor ydet et ekstraordinært tilskud med henblik på at
kompensere for faldet i udlodningsbeløbet fra 2014 til 2015. Uddannelses- og Forskningsministeriet
har derfor modtaget 193.440 kr. i ekstraordinært tilskud på § 07.18.16. Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets fond til forskningsformål.

Efter hoveduddelingen i maj 2015 henstod der 369.444,53 kr. i ikke-disponerede midler. I løbet af
sidste halvdel af 2015 og foråret 2016 er flere projekter blevet aflyst, og der er tilbageført enkeltbe-
løb til puljen. Samlet er der således i alt overført 1.536.332,84 kr. til brug for uddeling i 2016.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i 2016 modtaget 166 ansøgninger om støtte til projekter
med forskningsformål efter opslag af udlodningsmidlerne. Det er vurderingen, at 19 af disse ansøg-
ninger er støtteværdige. På baggrund af modtagne ansøgninger indstilles det, at der i 2016 uddeles i
alt 6.929.820 kr. fordelt på nedenstående enkeltbevillinger.

Efter denne indstillede uddeling udgør de ikke-disponerede midler 1.305.882,04 kr. Disse midler
overføres til en rådighedspulje, der fordeles løbende af Uddannelses- og Forskningsministeriet, for-
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trinsvis til formål af presserende karakter, til mindre, konkrete projekter mv. og lignende formål. Ik-
ke-anvendte midler i rådighedspuljen anvendes til det følgende års hoveduddeling.

Den samlede ramme for og disponering af uddelingen for 2016 i skematisk oversigt:

A. Hovedpulje 2016 6.505.929,20 kr.
B. Ekstraordinært tilskud 2015 193.440,00 kr.
C. Overført fra de ikke-disponerede midler 1.536.332,84 kr.
I alt til rådighed i 2016 8.235.702,04 kr.
D. Enkeltbevillinger i 2016 6.929.820,00 kr.
Ikke-disponerede midler til rådighedspuljen 1.305.882,04 kr.

På den baggrund anmodes om tilslutning til følgende fordeling af enkeltbevillinger:

D. Enkeltbevillinger (kr.)

Projekttitel Ansøger Indstilling (kr.)
Biodiversitet - før, nu og i fremtiden Carsten Meedom, Alpha Film ApS 325.000
Børnenes Klimamål Bjørn Serritzlev Bedsted, Fonden

Teknologirådet
350.000

Lokale medier i samspil med bruger-
ne

Steen Rasmussen, Danmarks Me-
die- og Journalisthøjskole

10.000

Kom indenfor i Danmarks Nationale
Biobank!

Lasse Boding, Statens Serum Insti-
tut

394.500

Piniariarneq: Fra forskningsresultat
mod forvaltningspraksis

Janne Karina Flora, Københavns
Universitet

465.450

Danskernes fortællinger om EU og
suverænitet

Catharina Sørensen, Tænketanken
Europa

443.250

Interfacing advances in bio-technolo-
gy and architecture for the future of
sustainable urban development

Marco Poletto, Arkitektskolen Aar-
hus

387.600

'Lev livet med stil' - Forskningsfor-
midling af livsstil, sundhed og tvær-
faglighed til gymnasier og HF-uddan-
nelser

Dorthe Bille, Videnskabsteatret 450.000

Conversations among stakeholders:
Bridging the gap between research
and public organizational challenges

Erin Beatty, Syddansk Universitet 60.670

eHealth projektet: App(etit) på livet
med høretab

Ariane Laplante-Lévesque, Erik-
sholm Research Centre

393.400

Digital borgerinddragelse af socialt
udsatte i Odense. 4 med-fortolknings-
workshops

Trine Agervig Carstensen, Køben-
havns Universitet

483.400

Balthazar. Advisory Board og sam-
skabelse om det gode Seniorliv

Marie Koch, Copenhagen Institute
of Interaction Design ApS

500.000

Open Air Academy (2017) Thomas Bailey, Fonden Golden
Days

470.000
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Ledelse på spil Betina Rennison, Professionshøj-
skolen VIA University College

499.750

Cirkulær økonomi som bæredygtig
omstilling 3.0: Udvikling af en ny
bæredygtig måde at producere og for-
bruge på

Michael Søgaard Jørgensen, Aal-
borg Universitet

470.000

Den europæiske ål en truet art og kul-
turarv: formidling om forskning, for-
valtning og innovation

Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua 385.000

Musik, Matematik og følelser Jens Madsen, Danmarks Tekniske
Universitet

160.000

Muligheder og historier i EU-midler,
en markedsføringskampagne for
hjemtagning af flere EU projekter til
Nordjylland med særlig fokus på
energiforskning

Marlene Kræmmer Sparre, Aalborg
Universitet

323.700

Syd-forskere i Danmark - ny viden
for bæredygtig udvikling

Arne Wangel, Danish Development
Research Network

358.100

c. Fordelingen af Udlodningsmidlerne forudsættes i tips- og lottoloven godkendt af Finansudvalget.

d. -

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til ovennævnte anvendelse af Uddannel-
ses- og Forskningsministeriets andel af Udlodningsmidlerne. Udgifterne afholdes med 6.505.929,20
kr. af § 07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål, med 193.440 kr.
fra samme konto, der stammer fra et ekstraordinært tilskud jf. aktstykke 26 af 26. november 2015 og
med 1.536.332,84 kr. fra samme konto, der stammer fra tilbageførte midler fra tidligere projekter,
der er blevet afsluttet.

f. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015 forelægges sagen om fordeling af Udlod-
ningsmidler for Finansudvalget af uddannelses- og forskningsministeren.

København, den 26. maj 2016

ULLA TØRNÆS

/ Gitte Agerhus

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af Finansudvalget den 15-06-2016
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