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Kulturministeriet. , den 15. november 2021.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 4,1 mio. kr. af udlodnings-
midlerne til kulturelle formål bevilliget til ”Reserve til senere udmøntning ved aktstykke” på Akt 273 
af 2. juni 2021. Der anmodes om tilslutning til at anvende midlerne som angivet under punkt b.

b. I henhold til lov 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. De samlede midler fordeles af kulturministeren med godkendelse af Finansud-
valget.

Der er bevilget 11,4 mio. kr. til ”Reserve til senere udmøntning ved aktstykke” på Akt 273 af 2. 
juni 2021. Et beløb på 6.413.064 mio. kr. fra reserven foreslås fordelt, som angivet nedenfor.
Formål i kr.
1. Bevillingen gives som et driftstilskud med det formål at kompensere 

de MGK-centre (MGK Midtvest, MGK Sjælland og MGK Sydjylland), 
som i Statens Kunstfonds nye tilskudsfordeling mister bevilling i 2022 
og 2023.

1.113.064

2. Bevillingen gives som projekttilskud til foreningen TjekDet til det 
øremærkede formål at etablere og drive en ikkekommerciel og frit til-
gængelig national portal til bekæmpelse af fake news mv. i det danske 
medie- og informationsmiljø i 2022.

3.000.000

3. Bevillingen afsættes som projektilskud til videreførelse af projektet 
Applaus fra april 2022 til december 2022. Projektets formål er at styrke 
vidensniveauet om publikumsudvikling. Bevillingen administreres af 
Slots- og Kulturstyrelsen.

2.300.000

I alt 6.413.064

c. Udlodningsmidler til kulturelle formål fordeles i henhold til udlodningslovens § 16 af kulturmini-
steren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.
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e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af udlodningsmid-
lerne til kulturelle formål.

Udgiften afholdes af § 7.18. Udlodningsloven, § 7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle 
formål mv., samt § 7.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven og § 7.14.44. Tilskud til modtagere af 
overskud i henhold til udlodningsloven.

f. Sager om fordeling af udlodningsmidler forelægger kulturministeren direkte for Finansudvalget.

Ane Halsboe-Jørgensen

/ Gustav Nedergaard

Til Finansudvalget.
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