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Kulturministeriet. København, den 2. juni 2021.

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 i alt 272,2 mio., hvoraf 268,6 mio. kr. anvendes som tilskud
til kulturelle formål og 3,6 mio. kr. til administration. Udgifterne afholdes af de afsatte bevillinger
på § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv., § 07.14.43. Regulering vedr. Udlod‐
ningsloven og § 07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven.

Der søges endvidere om tilslutning til, at der - ud over de afsatte 3,6 mio. kr. til administration -
efter konkret behov vil kunne afholdes yderligere udgifter til administration, herunder udgifter til løn,
inden for rammerne af de med aktstykket fastsatte midler til tilskud.

b. I henhold til lov nr. 1532 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri af 19. december 2017
(udlodningsloven), § 16, fordeler Kulturministeriet 263,9 mio. kr. (2017-pl) til kulturelle formål
fra udlodningsmidlerne. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets
Finansudvalg.

I henhold til udlodningsloven opregnes beløbet fra 2017- til 2021-niveau med et skøn for forbru‐
gerprisindekset. Eftersom midler til udlodning baseres på det foregående års regnskab, benyttes
forbrugerprisindekset for regnskabsåret.

Det samlede beløb på 272,2 mio. kr. (2021-pl) foreslås fordelt på følgende måde, idet der er tale om
afrundede tal.

Formål mio. kr.
1.Kultur for børn og unge 14,6
2.Dansk kultur i internationalt perspektiv 9,4
3.Kultur til alle 20,1
4.Forskning på kulturinstitutioner 18,7
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5.Scenekunstformål 50,6
6.Biblioteker 15,7
7.Litteratur 9,4
8.Museer mv. 30,4
9.Kulturvaneundersøgelsen og generel kulturstatistik 7,9

10.Arkitektur, kunsthåndværk og design 5,2
11.Billedkunst 6,7
12.Arkivformål mv. 1,3
13.Kulturforanstaltninger med bredt sigte 3,2
14.Amatørkultur 5,3
15.Talentudvikling 1,0
16.Musik 33,2
17.Priser 0,4
18.Folkeoplysning 16,1
19.Energieffektivisering 6,0
20.Reserve til senere udmøntning 11,4
21.Udlodningsreserven 2,0

I alt (afrundet) 268,6
Administration 3,6
I alt (afrundet) 272,2

t.kr.
1.Kultur for børn og unge 14.600

Ungekultur i hele landet 3.000
Bevillingen anvendes til ungekulturaktiviteter, der understøtter ak‐
tiviteter over hele landet. Der lægges op til en eller flere brede
indsatser, som skal skabe mere tilgængelighed for unge inden for
kunst, kultur og idræt og bidrage til at øge unges deltagelse i kultur‐
livet. Til indsatserne tilknyttes vidensopbygnings-og formidlingsakti‐
viteter, der understøtter formålet. Bevillingen administreres af Slots-
og Kulturstyrelsen
Huskunstnerordningen 11.100
Bevillingen anvendes til huskunstnerordningen, som har til formål at
fremme børns og unges møde med professionel kunst i dagligdagen,
blandt andet ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan
få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstom‐
råder under Statens Kunstfond. Bestyrelsen for Statens Kunstfond
nedsætter et udvalg med medlemmer fra alle projektstøtteudvalg
og Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur i Statens Kunst‐
fond. Udvalget fastlægger på tværs af kunstområderne retningslinjer
for tildeling af tilskuddene. Bevillingen udmøntes som en ansøg‐
ningspulje og fordeles af Statens Kunstfond. Af bevillingen kan af‐
holdes udgifter til administration. Den samlede bevilling til formålet
er 21,1 mio.kr. i 2021, heraf finansieres 11,1 mio.kr. af udlodnings‐
midler til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne er optaget som ind‐
tægt på Finansloven for 2021. Bevillingen administreres af Slots- og
Kulturstyrelsen.
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Goldschmidts Musikakademi 500
Bevillingen øremærkes til Goldschmidts Musikakademi og udmøn‐
tes som tilskud med afsæt i en konkret ansøgning med budget for til‐
skuddets anvendelse. Ansøgningen indsendes forudgående til Slots-
og Kulturstyrelsen. Bevillingen administreres af Slots- og Kultursty‐
relsen.

2.Dansk kultur i internationalt perspektiv 9.358
International kulturudveksling 8.200
Bevillingen anvendes til varetagelse af dansk kulturudveksling med
udlandet, forpligtelser i forbindelse med indgåede kulturaftaler, for‐
midling af dansk kunst og kultur i udlandet og kulturfremstød, her‐
under offentlige tilgængelige kulturindslag i forbindelse med stats‐
besøg i udlandet. Bevillingen følger op på udvalgte indsatser fra
Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for den internationale
kulturudveksling 2017-2020. Bevillingen fordeles i henhold til Sam‐
arbejdsaftale mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om
Danmarks internationale kulturudveksling. Den samlede bevilling
til formålet udgør 9,1 mio. kr. i 2021 på Finansloven for 2021,
heraf finansieres 8,2 mio. kr. af udlodningsmidler til kulturelle for‐
mål. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt på Finansloven for
2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Fulbright Kommissionen 250
Bevillingen anvendes til studerende ved de videregående kunstneri‐
ske uddannelsers studieophold i USA. Bevillingen fordeles af Kul‐
turministeriet som projekttilskud og administreres af Kulturministe‐
riets departement.
Den danske pavillon i Venedig 908
Bevillingen anvendes til drift og vedligeholdelse af Biennalebygnin‐
gen i Venedig. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrel‐
sen.

3.Kultur til alle 20.125
Kultur i hele landet 20.125
Bevillingen anvendes til at styrke kulturlivet i hele landet ved at
støtte kulturelt samarbejde, koordination og arbejdsdeling om mark‐
ante kulturinitiativer. Hovedparten af midlerne ydes i tilknytning til
kulturaftaler og andre former for samarbejde mellem kommuner. Der
forudsættes medfinansiering fra regioner, kommuner, fonde eller er‐
hvervsvirksomheder. Bevillingen fordeles af Kulturministeriet som
rammebevillinger, som udmøntes i henhold til de regionale kulturaf‐
taler. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

4.Forskning på kulturinstitutioner 18.727
Kulturministeriets Forskningsudvalg 203
Bevillingen anvendes til udgifter i forbindelse med udvalgets drift,
herunder honorering af udvalgets medlemmer. Bevillingen admini‐
streres af Slots- og Kulturstyrelsen.
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Kulturministeriets Forskningspulje 10.732
Bevillingen anvendes til styrkelse af forskningsindsatsen på de for‐
skende institutioner under Kulturministeriet, herunder arkiver, bib‐
lioteker, museer og uddannelsesinstitutioner, samt til forskningsfor‐
mål på idrætsområdet. Der kan af puljen ydes projekttilskud til
afgrænsede forskningsprojekter, forberedelse af forskningsprojekter,
samfinansierede ph.d.-projekter samt gæsteprofessorater. Bevillingen
udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles og administreres
af Slots- og Kulturstyrelsen efter indstilling fra Kulturministeriets
Forskningsudvalg, der er godkendt af Innovationsfonden.
Forskningsportal 292
Bevillingen gives som aktivitetstilskud til Danmarks Medie-
og Journalisthøjskole til udvikling af forskningsportalen Viden‐
skab.dk. Forskningsportalen udvikles i et samarbejde med Uddannel‐
ses- og Forskningsministeriet ved Uddannelses- og Forskningsstyrel‐
sen, Det Frie Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation,
Undervisningsministeriet, Grundforskningsfonden m.fl. Bevillingen
administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de videregående kunstneriske
uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

7.500

Bevillingen anvendes til styrkelse af indsatsen inden for kunstnerisk
udviklingsvirksomhed ved de videregående kunstneriske uddannel‐
sesinstitutioner under Kulturministeriet. Der kan af bevillingen ydes
tilskud til afgrænsede projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirk‐
somhed, forberedelse af projekter inden for kunstnerisk udviklings‐
virksomhed samt supplerende tilskud til projekter, der har opnået
tilskud fra anden side samt til publikationer, offentliggørelser og
konferencer. Bevillingen udmøntes som en ansøgningspulje og for‐
deles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets ud‐
valg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der sekretariatsbetjenes
af Kunstakademiets Billedkunstskoler. Bevillingen administreres af
Slots- og Kulturstyrelsen.

5.Scenekunstformål 50.606
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst 16.200
Bevillingen anvendes som tilskud til scenekunstformål, herunder
støtte til stationær, turnerende samt opsøgende scenekunstvirksom‐
hed udført af mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scene‐
kunstnere inklusiv disses samarbejde med andre teatre og aktører
på scenekunstområdet. Bevillingen anvendes endvidere til fremme
af ny dansk dramatik mv., scenekunstens internationale aktiviteter
og samarbejde og til andre aktiviteter, der kan fremme formålet
med lov om scenekunst. Bevillingen udmøntes som ansøgningspuljer
og fordeles af Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens
Kunstfond. Den samlede bevilling til formålet udgør 115,1 mio. kr.
på Finansloven for 2021, heraf finansieres 16,2 mio. kr. af udlod‐
ningsmidler til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne er optaget som
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indtægt på Finansloven for 2021. Bevillingen administreres af Slots-
og Kulturstyrelsen.
Folketeatret 4.067
Bevillingen gives som driftstilskud til Folketeatret. Folketeatret har
til opgave at bidrage til at dække teaterbehov i hele landet ved
at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire. Folketeatret skal
udbyde turnéforestillinger i hele landet og stationære forestillinger
på sine faste spillesteder i København. Folketeatret indgår med si‐
ne faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde og modtager
også tilskud gennem Det Københavnske Teatersamarbejde. Mindst
1,1 mio. kr. af bevillingen skal anvendes til produktion af børnetea‐
terforestillinger. Den samlede bevilling til Folketeatrets turnerende
virksomhed udgør 26,8 mio. kr., heraf finansieres 4,0 mio. kr. af
udlodningsmidler til kulturelle formål. Bevillingen administreres af
Slots- og Kulturstyrelsen
Diverse teaterinitiativer 2.815
Bevillingen gives til to formål. For det første gives bevillingen som
projekttilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatre. Denne bevilling
udmøntes som ansøgningspulje og fordeles af Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Scenekunst. For det andet gives bevilling
som supplerende driftstilskud til små storbyteatre i København og
Frederiksberg. Denne bevilling udmøntes i fireårige aftaler mellem
Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om små storby‐
teatre. Af bevillingen til ”diverse teaterinitiativer” er 1,8 mio. kr.
optaget som indtægt på Finansloven for 2021. Bevillingen admini‐
streres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Dansehallerne 8.000
Bevillingen gives som driftstilskud til Dansehallerne. Dansehallerne
har til opgave at styrke, fremme og profilere professionel danse‐
kunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Dan‐
mark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb
til rådighed og medvirke til fremme af børns og unges interesse for
og kendskab til dans. Den samlede bevilling til formålet på 8,0 mio.
kr. finansieres af udlodningsmidler til kulturelle formål. Bevillingen
er optaget som indtægt på Finansloven for 2021. Bevillingen admini‐
streres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Dansk Danseteater 8.300
Bevillingen gives som driftstilskud til Dansk Danseteater. Dansk
Danseteater skal opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire af
værker inden for moderne scenedans og bidrage til et aktivt scene‐
kunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Dansk Dansetea‐
ter skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunst‐
området og til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende
virksomhed mv. Dansk Danseteater skal desuden udbyde turnéfore‐
stillinger i hele landet. En del af bevillingen gives med henblik på
at styrke teatrets turnévirksomhed i Danmark. Den samlede bevilling
til formålet udgør 12,7 mio. kr. i 2021 på Finansloven for 2021,
heraf finansieres 8,3 mio. kr. af udlodningsmidler til kulturelle for‐
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mål. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt på Finansloven for
2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Teatercentrum 1.900
Bevillingen gives som driftstilskud til Teatercentrum. Teatercentrum
formidler børneteater bl.a. ved at arrangere en årlig børneteaterfesti‐
val og udgive et katalog over børneteaterforestillinger. Den samlede
bevilling til formålet på 1,9 mio. kr. finansieres af udlodningsmidler
til kulturelle formål. Bevillingen er optaget som indtægt på Finanslo‐
ven for 2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Danmarks Teaterforeninger 600
Bevillingen gives som driftstilskud til Danmarks Teaterforenin‐
ger. Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af en række
frivilligt arbejdende teaterforeninger samt en række kulturhuse. Det
er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale
opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Dan‐
marks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes og øvrige med‐
lemmers fælles interesser og bistår dem på en række områder. Den
samlede bevilling til formålet på 0,6 mio. kr. finansieres af udlod‐
ningsmidler til kulturelle formål. Bevillingen er optaget som indtægt
på finansloven for 2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kul‐
turstyrelsen.
Aarhus Sommeropera 800
Bevillingen gives som driftstilskud til Aarhus Sommeropera til ope‐
raopførelse i Den Gamle By i Aarhus i sommerperioden. Den sam‐
lede bevilling til formålet på 0,8 mio. kr. i 2021 finansieres af
udlodningsmidler til kulturelle formål. Bevillingen er optaget som
indtægt på finansloven for 2021. Bevillingen administreres af Slots-
og Kulturstyrelsen.
Sociale teatre 2.724
Bevillingen gives som driftstilskud til institutionerne Opgang2,
C:NTACT og Glad Teater. Teatrene arbejder med inklusion, mang‐
foldighed og dialog på tværs af etnicitet og socialgrupper og med
særlig vægt på arbejde med børn og unge. Arbejdet foregår med ind‐
dragelse af professionelle teaterfolk. Tilskuddet deles ligeligt mellem
de tre modtagere. Hvert teater modtager således et tilskud på 0,9
mio. kr. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Herning Operafestival 100
Bevillingen gives som projekttilskud til afholdelse af Herning Opera
Festival 2021, "Opera for alle". Tilskuddet bevilges til afholdelse af
Herning Opera Festival i 2021 og bortfalder, såfremt festivalen ikke
afholdes i 2021. Tilskuddet administreres af Slots- og Kulturstyrel‐
sen.
Dansk Teater 300 År 600
Bevillingen gives som projekttilskud til Dansk Teater 300 År. Til‐
skuddet bevilges til fejring af 300-året for offentligt dansk teater i
Danmark. Tilskuddet administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Digitalt teater 3.000
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Bevillingen afsættes til en ansøgningspulje på i alt 3,0 mio. kr.,
hvorfra der efter ansøgning gives tilsagn om tilskud til eksperimenter
med og udvikling af digital scenekunst, forstået som scenekunstfore‐
stillinger udviklet med henblik på livestreaming. Puljen, som dækker
årene 2021-2023, slås op en gang. Puljen fordeles af Statens Kunst‐
fond og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Applaus 1.500
Bevillingen afsættes som projektilskud til videreførelse af projektet
Applaus fra oktober 2021 til marts 2022. Projektets formål er at
styrke vidensniveauet om publikumsudvikling. Bevillingen admini‐
streres af Slots- og Kulturstyrelsen

6.Biblioteker 15.677
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 2.777
Bevillingen gives som driftstilskud til Arbejdermuseet til drift af
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Bevillingen administreres
af Slots- og Kulturstyrelsen.
Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscen‐
tre. Bevillingen anvendes til at fremme udviklingen på folkebiblio‐
tekerne og de pædagogiske læringscentre i Danmark. Bevillingen
kan gives som tilskud til udviklingstiltag og udmøntes som ansøg‐
ningspuljer, der understøtter dette formål. Den samlede bevilling
til formålet er på 25,5 mio. kr. i 2021 på Finansloven for 2021,
heraf finansieres 12,9 mio. kr. af udlodningsmidler til kulturelle for‐
mål. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt på Finansloven for
2021.

12.900

7.Litteratur 9.417
Det Danske Akademi 666
Bevillingen gives som driftstilskud til Det Danske Akademi til Den
Store Pris og til akademiets virksomhed. Bevillingen administreres
af Slots- og Kulturstyrelsen.
Alment kulturelle tidsskrifter 1.666
Bevillingen anvendes til produktionsstøtte til danske kulturtidsskrif‐
ter. Der kan overføres midler til administration svarende til forbrug,
som dog ikke kan overstige 100.000 kr. Bevillingen udmøntes som
en ansøgningspulje og fordeles af Statens Kunstfond. Bevillingen
administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Videreførelse af Læselystprojekter 1.470
Bevillingen anvendes til nationale aktiviteter målrettet børn og bør‐
neinddragende. Bevillingen viderefører udvalgte projekter for børn
og unge fra det nationale Læselystprogram. Bevillingen administre‐
res af Slots- og Kulturstyrelsen.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur 3.700
Bevillingen anvendes som tilskud til litterære formål, herunder støtte
til litterære projekter, til udgivelser og oversættelser, formidling og
projekter, der styrker udbredelse af litteratur, til internationale aktivi‐
teter, til efteruddannelse samt til andre aktiviteter, der kan fremme
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formålet med lov om litteratur. Bevillingen udmøntes som en ansøg‐
ningspulje og fordeles af Projektstøtteudvalget for Litteratur. Den
samlede bevilling til formålet er 20,5 mio. kr. på Finansloven for
2021, heraf finansieres 3,7 mio. kr. af udlodningsmidler til kulturelle
formål. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt på finanslov for
2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Hald Hovedgaard 1.400
Bevillingen gives som driftstilskud til Hald Hovedgaard. Hald Ho‐
vedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Centeret arrangerer
seminarer, festivaler og konferencer samt stiller ophold til rådighed
for danske og udenlandske forfattere og oversættere. Den samlede
bevilling til formålet på 1,4 mio. kr. finansieres af udlodningsmidler
til kulturelle formål. Bevillingen er optaget som indtægt på Finanslo‐
ven for 2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Bogpanelet 515
Bevillingen anvendes til drift af Bogpanelet. Bogpanelet afløser det
tidligere Bog- og Litteraturpanel og skal adressere bogens og litte‐
raturens aktuelle udfordringer og følge den fortsatte udvikling på
bogmarkedet. Bevillingen administreres af Kulturministeriets depar‐
tement.

8.Museer mv. 30.389
Fulton Fonden 152
Bevillingen gives som driftstilskud til Fulton Fonden til vedligehol‐
delse af skonnerten Fulton.
Skibsbevaringsfonden 3.637
Bevillingen gives som driftstilskud til Skibsbevaringsfonden til ar‐
bejdet med bevaring af gamle danske skibe af kulturhistorisk vær‐
di. Den samlede bevilling til formålet er 7,1 mio.kr., heraf finansieres
3,6 mio. kr. af udlodningsmidler. Udlodningsmidlerne er optaget som
indtægt på Finansloven for 2021. Bevillingen administreres af Slots-
og Kulturstyrelsen.
Refusion af museernes udgifter til visningsvederlag 3.400
Bevillingen anvendes til refusion af statslige og statsstøttede muse‐
er, kunsthaller og udstillingssteders udgifter til visningsvederlag for
billedkunstnere. Bevillingen udmøntes som ansøgningspulje og for‐
deles og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Bevillingen er
optaget som indtægt på Finansloven for 2021.
Udvikling og erhvervelser 11.600
Bevillingen anvendes til udvikling af museumsområdet, herunder
udvikling af museers faglige opgaver: indsamling, registrering, be‐
varing, forskning og formidling, udvikling af organisatoriske, drifts‐
mæssige og strukturelle forhold på museumsområdet mv. Af bevil‐
lingen kan endvidere anvendes midler til museers erhvervelser af
værker, genstande, præparater mv. Bevillingen gives som projekt‐
tilskud til statslige og statsanerkendte museer, der er omfattet af
museumsloven. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til andre
typer af museer samt organisationer, der understøtter museers arbej‐
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de. Bevillingen udmøntes primært som ansøgningspuljer og fordeles
og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Enkelte tilskud til
tværgående formål på museumsområdet fordeles med godkendelse
af kulturministeren. Den samlede finanslovsbevilling til formålet er
15,5 mio.kr. på Finansloven for 2021, heraf finansieres 11,6 mio. kr.
af udlodningsmidler. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt på
Finansloven for 2021.
Opkvalificering af museers forskningskompetencer, mv. 200
Bevillingen anvendes til styrkelse af forskningskompetencer på stats‐
lige og statsanerkendte museer, herunder bl.a. til forskerbedømmel‐
ser, forberedelse af ph.d.-ansøgninger, og opkvalificerende projekter,
fx sammenskrivning af artikler, mindre forskningsprojekter mv. Be‐
villingen udmøntes som en ansøgningspulje og fordeles og admini‐
streres af Slots- og Kulturstyrelsen. Den samlede bevilling til formå‐
let er 1,5 mio. kr. på Finansloven for 2021, heraf finansieres 0,2 mio.
kr. af udlodningsmidler til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne er
optaget som indtægt på Finansloven for 2021.
Forskning på statslige og statsanerkendte museer 8.800
Bevillingen anvendes til forskning på statslige og statsanerkendte
museer. Bevillingen udmøntes som ansøgningspulje og fordeles
af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets Forsk‐
ningsudvalg, der er godkendt af Innovationsfonden. Den samlede
bevilling til formålet på 8,8 mio. kr. finansieres af udlodningsmid‐
ler. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt på Finansloven for
2021. Bevillingen administreres af Kulturministeriets departement.
Supplerende tilskud til Læsø Museum (0,6 mio. kr.) og Samsø Muse‐
um under Moesgaard Museum (0,5 mio. kr.)

1.100

Tilskuddet tildeles Læsø Museum og Samsø Museum under Moes‐
gaard Museum på baggrund af, at museerne ikke lever op til muse‐
umslovens krav om ikke-statsligt tilskudsgrundlag på 2 mio.kr. årligt
for statsanerkendte museer. Tilskuddet er betinget af et tilsvarende
tilskud fra kommunerne. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt
på Finansloven for 2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kul‐
turstyrelsen.
Arbejdermuseet 500
Bevillingen gives som projekttilskud til projektet Samtaler om lige‐
stilling. Bevillingen udmøntes som tilsagn med afsæt i en konkret
ansøgning med budget for tilskuddets anvendelse. Bevillingen admi‐
nistreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Skonnerten Zar 500
Bevillingen gives som projekttilskud til skonnerten ZAR i Helsingør
Kulturhavn, som er et maritimt vartegn for byen mv. samt som
skoleskib. Bevillingen udmøntes som tilsagn med afsæt i en konkret
ansøgning med budget for tilskuddets anvendelse. Bevillingen admi‐
nistreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Gammel Estrup 500
Bevillingen gives til Gammel Estrup til digitaliseret formidling af
kulturarven med henblik på at fremme fællesskab omkring forskning
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og kulturarv. Bevillingen udmøntes som tilsagn med afsæt i en kon‐
kret ansøgning med budget for tilskuddets anvendelse. Bevillingen
administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

9.Kulturstatistik 7.900
Styrkelse af den officielle statistik på kulturområdet ved Danmarks
Statistik.

2.500

Bevillingen gives som projekttilskud til Danmarks Statistik til styr‐
kelse af nye dataindsamlinger til kulturstatistikken. Bevillingen skal
sikre, at der i stadig højere grad indsamles løbende viden om kultur‐
områderne, herunder at der i samarbejde med Kulturministeriet etab‐
leres et bredere samarbejde om kulturstatistikkerne med branchen,
eksempelvis livemusik, skabende og udøvende kunstnere mv. Bevil‐
lingen administreres af Kulturministeriets departement.
Øvrige statistik- og analyseprojekter, herunder kulturvaneundersø‐
gelsen

5.400

Bevillingen anvendes til kulturvaneundersøgelsen og andre statistik-
og analyseprojekter vedrørende kultur. Bevillingen administreres af
Kulturministeriets departement.

10.Arkitektur, kunsthåndværk og design 5.210
Dansk Arkitektur Center 3.200
Bevillingen gives som driftstilskud til Dansk Arkitektur Center, jf.
rammeaftale 2018-2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kul‐
turstyrelsen.
Dansk Arkitektur Center, undervisningstjenesten. 610
Bevillingen gives som driftstilskud til Dansk Arkitektur Center til
undervisningstjenesten jf. rammeaftale 2018-2021 samt tilhørende
Mål- og Resultatplan. Bevillingen administreres af Slots- og Kultur‐
styrelsen.
Dansk Arkitektur Center, Arkitekturbiennalen i Venedig 400
Bevillingen gives som aktivitetstilskud til Dansk Arkitektur Center
til aktiviteter i forbindelse med Arkitekturbiennalen i Venedig. Be‐
villingen er nedjusteret i 2021 fra 1,5 mio. kr. til 0,4 mio. kr., da
biennalen i 2020 blev udskudt grundet COVID 19. Bevillingen ad‐
ministreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og De‐
sign

500

Bevillingen anvendes som tilskud til de kunstneriske dimensioner
af kunsthåndværk- og designformål. Bevillingen anvendes som til‐
skud til projekter, der fremmer de kunstneriske dimensioner af kunst‐
håndværk og design, til udstillinger og formidling af nulevende
kunsthåndværkeres og designeres værker, til internationale aktivite‐
ter samt til andre aktiviteter, der kan fremme formålet med lov om
billedkunst og kunstnerisk formgivning. Bevillingen udmøntes som
ansøgningspuljer og fordeles af Projektstøtteudvalget for Kunsthånd‐
værk og Design. Den samlede bevilling til formålet er 13,1 mio. kr.
i 2021 på Finansloven for 2021, heraf finansieres 0,5 mio. kr. af ud‐
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lodningsmidler til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne er optaget
som indtægt på Finansloven for 2021. Bevillingen administreres af
Slots- og Kulturstyrelsen.
Reserve til styrkelse af arkitekturområdet 500
Bevillingen afsættes som en reserve til arkitekturområdet. Bevillin‐
gen udmøntes af kulturministeren efter forelæggelse for Folketingets
finansudvalg.

11.Billedkunst 6.733
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst 3.954
Bevillingen anvendes som tilskud til billedkunstneriske formål, her‐
under 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. Bevillingen udmøntes som ansøgningspul‐
jer og fordeles af Projektstøtteudvalget for Billedkunst. Den samlede
bevilling til formålet udgør 48,3 mio. kr. på Finansloven for 2021,
heraf finansieres 4,0 mio. kr. af udlodningsmidler til kulturelle for‐
mål. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt på Finansloven for
2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Den Frie Udstillingsbygning 1.217
Bevillingen gives som driftstilskud til Den Frie Udstillingsbyg‐
ning. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og til‐
deles af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst. Til‐
skuddet til Den Frie Udstillingsbygning suppleres med 1,2 mio. kr.
årligt fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunsts
bevilling.
Copenhagen Contemporary 750
Bevillingen gives som driftstilskud til Copenhagen Contemporary
som sidste del af et 3-årigt tilskud i 2019-2021 med en faldende
profil. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Guldagergaard 540
Bevillingen gives som projekttilskud til Guldagergaard og vil blive
udmøntet som tilsagn med afsæt i en konkret ansøgning med budget
for tilskuddets anvendelse. Bevillingen administreres af Slots- og
Kulturstyrelsen.
Center for Papirkunst 272
Bevillingen gives som projekttilskud til Center for Papirkunst og
vil blive udmøntet som tilsagn med afsæt i en konkret ansøgning
med budget for tilskuddets anvendelse. Bevillingen administreres af
Slots- og Kulturstyrelsen.

12.Arkivformål, historiske skrifter mv. 1.281
Arkivformål 1.281
Bevillingen anvendes til udvikling og varetagelse af vigtige lands‐
dækkende funktioner på arkivområdet. Tilskuddet ydes primært til
institutioner og foreninger med historisk eller lokalhistorisk virksom‐
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hed. Der ydes ikke tilskud til udgivelse af enkeltstående historiske
publikationer. Bevillingen udmøntes som en ansøgningspulje og for‐
deles af Rigsarkivet. Bevillingen administreres af Rigsarkivet.

13.Kulturforanstaltninger med bredt sigte 3.248
Dansk Kunstnerråd 447
Bevillingen gives som driftstilskud til Dansk Kunstnerråd. Bevillin‐
gen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Danske Døves Landsforbund 203
Bevillingen gives som driftstilskud til Danske Døves Landsfor‐
bund. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det Tyske Mindretal 76
Bevillingen gives som driftstilskud til Det Tyske Mindretal til kul‐
turelle aktiviteter. Bevillingen administreres af Kulturministeriets de‐
partement.
Sydslesvigsk Forening 500
Bevillingen gives som driftstilskud til Sydslesvigsk Forening. Syd‐
slesvigsk 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 skolekoncer‐
ter, til hvilket foreningen modtager tilskud. Den samlede bevilling
til formålet på 0,5 mio. kr. finansieres af udlodningsmidler til kultur‐
elle formål. Bevillingen er optaget som indtægt på Finansloven for
2021. Bevillingen administreres af Kulturministeriets departement.
Stednavneudvalget 161
Bevillingen gives som driftstilskud til Stednavneudvalget. Bevillin‐
gen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Danmarks-Samfundet 303
Bevillingen gives som driftstilskud til Danmarks-Samfundet. Bevil‐
lingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Svanekegården 167
Bevillingen gives som driftstilskud til Svanekegården. Bevillingen
administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Dansk Kultursamfund af 1910 337
Bevillingen gives som driftstilskud til Dansk Kultursamfund af 1910
til kulturelle aktiviteter i Sønderjylland. Bevillingen administreres af
Slots- og Kulturstyrelsen.
Det Tyske Mindretal 254
Bevillingen gives som driftstilskud til Der Nordschleswiger til radio‐
udsendelser. Tilskuddet til Der Nordschleswiger suppleres med 2,4
mio. kr. i 2021 på Finansloven. Bevillingen administreres af Kultur‐
ministeriets departement.
Kulturmødet på Mors 2021. 500
Bevillingen gives som aktivitetstilskud til afholdelse af Kulturmødet
2021 på Mors. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrel‐
sen.
Bog om Julius Bomholdt 50
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Midlerne anvendes til bog om Julius Bomholt skrevet af Jørn Henrik
Petersen i anledning af Kulturministeriets 60 års jubilæum. Bevillin‐
gen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Selskabet for Arbejderhistorie 250
Bevillingen gives til Selskabet for Arbejderhistories indsats på pod‐
castområdet. Bevillingen udmøntes som tilsagn med afsæt i en kon‐
kret ansøgning med budget for tilskuddets anvendelse. Bevillingen
administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

14.Amatørkultur 5.272
Dansk Amatør Teater Samvirke 3.679
Bevillingen gives som driftstilskud til Dansk Amatør Teaters Sam‐
virke. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd 531
Bevillingen gives som driftstilskud til Amatørernes Kunst & Kultur
Samråd. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Kulturhusene i Danmark 531
Bevillingen gives som driftstilskud til Kulturhusene i Danmark. Be‐
villingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Kulturelle Samråd i Danmark. 531
Bevillingen gives som driftstilskud til Kulturelle Samråd i Dan‐
mark. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

15.Talentudvikling 1.000
Drømmestipendier 1.000
Bevillingen anvendes som tilskud til Statens Kunstfonds nye ordning
Drømmestipendier. Gennem ordningen tildeles mindre stipendier til
talentfulde, kreative unge til at realisere den unges kunstneriske
drømme og projekter. Tilskuddet administreres af Slots- og Kultur‐
styrelsen, som sekretariatsbetjener Statens Kunstfond.

16.Musik 33.160
Musikhandlingsplanen 2019-2022 26.100
Bevillingen anvendes til Kulturministeriets musikhandlingsplan
2019-2022. Musikhandlingsplanen styrker talentudviklingen på mu‐
sikskolerne, støtter rytmiske spillesteder med drift til regionale spil‐
lesteder og honorarstøtte til andre rytmiske spillesteder, transport‐
støtte, musikeksport og støtter komponister og sangskrivere Bevillin‐
gen fordeles i henhold til Musikhandlingsplanen af Kulturministeriet
og af Statens Kunstfond. Af bevillingen er 16,9 mio. kr. optaget
som indtægt på Finansloven for 2021 fordelt på bevillingerne til 1)
legatudvalget for musik med henblik på transportstøtte til komponi‐
ster og sangskrivere, 2) honorarstøtte til rytmiske spillesteder samt
3) regionale spillesteder. Den samlede bevilling til legatudvalget for
musik er 17,6 mio.kr. på Finansloven for 2021, heraf finansieres 2,0
mio.kr. af udlodningsmidlerne. Den samlede bevilling til Regionale
spillesteder er 32,7 mio. kr. på Finansloven for 2021, heraf finansie‐
res 6,1 mio. kr. af udlodningsmidlerne. Den samlede bevilling til ho‐
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norarstøtte til Rytmiske spillesteder er 18,0 mio. kr. på Finansloven
for 2021, heraf finansieres 8,8 mio. kr. af udlodningsmidlerne. Bevil‐
lingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Sangens hus 1.960
Bevillingen gives som driftstilskud til videreudvikling af Sangens
Hus (4. år af 5-årigt tilskud). Den samlede bevilling til formålet ud‐
gør 7,0 mio. kr. på Finansloven for 2021, heraf finansieres 2,0 mio.
kr. af udlodningsmidler til kulturelle formål. Bevillingen er optaget
som indtægt på Finansloven for 2021. Bevillingen administreres af
Slots- og Kulturstyrelsen.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 5.100
Bevillingen anvendes som tilskud til musikformål, herunder støt‐
te til professionelle orkestres, kors og ensemblers virksomhed, til
koncertvirksomhed, herunder skolekoncerter og festivaler, til musik‐
dramatik, 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 musiklivet i Danmark
og dansk musik i udlandet. Bevillingen udmøntes som ansøgnings‐
puljer og fordeles af Projektstøtteudvalget for Musik. Den samlede
bevilling til formålet udgør 130,1 mio. kr. på Finansloven for 2021,
heraf finansieres 5,1 mio. kr. af udlodningsmidler til kulturelle for‐
mål. Udlodningsmidlerne er optaget som indtægt på Finansloven for
2021. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

17.Priser 425
Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris for børne- og ung‐
domsbøger. ¬Bevillingen anvendes som aktivitetstilskud til uddeling
af Kulturministeriets forfatter- og illustratorpris for børne- og ung‐
domsbøger. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

200

Danske Teaterjournalisters priser 100
Bevillingen gives som aktivitetstilskud til Danske Teaterjournalister
til udgifter i forbindelse med tre priser: Teaterpokalen, Teaterkatten
og Initiativprisen. Bevillingen administreres af Slots- og Kultursty‐
relsen.
Årets Pressefoto 60
Bevillingen gives som aktivitetstilskud til Pressefotografforbundet til
udgifter i forbindelse med uddeling af prisen ”Årets Pressefoto” og
til den årlige fotoudstilling. Bevillingen administreres af Slots- og
Kulturstyrelsen.
Årets Historiske Bog 15
Bevillingen gives som aktivitetstilskud til Dansk Historisk Fællesråd
til udgifter i forbindelse med uddeling af prisen ”Årets Historiske
Bog”. Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
H. C. Andersen pris 50

14



Bevillingen gives som aktivitetstilskud til H. C. Andersen Priskomite
til udgifter i forbindelse med uddeling af H. C. Andersen Prisen. Be‐
villingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

18.Folkeoplysning 16.077
Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed 3.853
Bevillingen anvendes som tilskud til befordring, tolkebistand mv. for
at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende
virksomhed efter folkeoplysningsloven. Bevillingen udmøntes som
en ansøgningspulje og fordeles samt administreres af Slots- og Kul‐
turstyrelsen. Den samlede bevilling til formålet udgør 4,0 mio. kr. på
Finansloven for 2021, heraf finansieres 3,9 mio. kr. af udlodnings‐
midlerne til kulturelle formål. Bevillingen er optaget som indtægt på
Finansloven for 2021.
Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse 6.269
Bevillingen anvendes som tilskud til konsulentvirksomhed og med‐
arbejderuddannelse i landsdækkende folkeoplysende organisationer
m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbej‐
de. Den samlede bevilling til formålet på 6,3 mio. kr. finansieres
af udlodningsmidler til kulturelle formål. Bevillingen er optaget som
indtægt på Finansloven for 2021. Bevillingen udmøntes som en an‐
søgningspulje og fordeles samt administreres af Slots- og Kultursty‐
relsen.
Pulje til mindre projekter inden for folkeoplysning 2.000
Bevillingen anvendes som tilskud til mindre projekter, der fremmer
folkeoplysning inden for en række indsatsområder. Bevillingen ud‐
møntes som en ansøgningspulje og fordeles samt administreres af
Slots- og Kulturstyrelsen.
Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning 3.955
Bevillingen anvendes til aktiviteter inden for folkehøjskoler og fol‐
keoplysning. På folkehøjskoleområdet anvendes bevillingen til sko‐
leinitierede forsøgs- og udviklingsprojekter, folkeoplysende aktivite‐
ter samt vikardækning ved orlov og efteruddannelse mv. På daghøj‐
skoleområdet anvendes bevillingen til konsulentvirksomhed i hen‐
hold til folkeoplysningsloven. På folkeoplysningsområdet generelt
anvendes bevillingen til udvikling og omstilling af den lokale folke‐
oplysning. Bevillingen udmøntes som ansøgningspuljer og fordeles
af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Slots- og Kulturstyrelsen
og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Den samlede bevilling til formå‐
let er 5,2 mio. kr. på Finansloven for 2021, heraf finansieres 4,0 mio.
kr. af udlodningsmidlerne til kulturelle formål. Udlodningsmidlerne
er optaget som indtægt på Finansloven for 2021. Bevillingen admini‐
streres af Slots- og Kulturstyrelsen.

19.Energieffektivisering på statsinstitutioner under Kulturministeriet 6.000
Bevillingen anvendes til projekter vedrørende energieffektivisering
på statsinstitutioner under Kulturministeriet. Bevillingen udmøntes

6.000
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af kulturministeren efter forelæggelse for finansudvalget. Bevillin‐
gen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

20.Reserve til senere udmøntning ved aktstykke. 11.370
Bevillingen fordeles af kulturministeren efter forelæggelse for Fi‐
nansudvalget. Bevillingen administreres af Kulturministeriets depar‐
tement.

11.370

21.Udlodningsreserven 2.000
Bevillingen anvendes fortrinsvis til formål af presserende karakter,
men kan også anvendes til mindre, konkrete projekter mv., herunder
forsøgsprojekter, undersøgelsesarbejde og lignende formål. Bevillin‐
gen fordeles af kulturministeren efter forelæggelse for Finansudval‐
get. Bevillingen administreres af Kulturministeriets departement.

2.000

c. Der er hjemmel på FL21 til at anvende forudbetaling og at give tilskud som tilsagn. Det vil blive
anvendt i relevante tilfælde. Der vil fx blive givet tilskud som tilsagn, når tilskudsmodtageren har et
særligt behov for forudsigelighed vedrørende tilskudsudbetalinger.

Udlodningsmidlerne til kulturelle formål fordeles i henhold til udlodningsloven, § 16, af kulturmi‐
nisteren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at anvende i alt 272,2 mio., hvoraf
268,6 mio. kr. anvendes som tilskud til kulturelle formål (som angivet ovenfor under pkt. b.) og
3,6 mio. kr. til administration. Udgifterne afholdes af de afsatte bevillinger på § 07.18.15. Kultur‐
ministeriets fond til kulturelle formål mv., § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven og §
07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven.

Der søges endvidere om tilslutning til, at der - ud over de afsatte 3,6 mio. kr. til administration -
efter konkret behov vil kunne afholdes yderligere udgifter til administration, herunder udgifter til løn,
inden for rammerne af de med aktstykket fastsatte midler til tilskud.
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f. Sager om fordeling af udlodningsmidler forelægges af kulturministeren direkte for Finansudvalget.

København, den 2. juni 2021

Joy Mogensen

/ Per Justesen Gammelgaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 10-06-2021
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