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Erhvervsministeriet. København, den 13. juni 2018.

a. Erhvervsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 af et samlet

overskud på 9,5 mio. kr. hidrørende fra udstedelsen af erindringsmønten i anledning af Regentparrets

guldbryllup disponeres 2,8 mio. kr. til en pulje under Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, 3,2

mio. kr. til INDEX:Award 2019, 0,5 mio. kr. til Global Entrepreneurship Week 2018, 2,0 mio. kr. til

BLAST Pro Series 2018, 0,5 mio. kr. til foreningen Støt Soldater & Pårørende og 0,5 mio. kr. til

Familieplejen Bornholm.

Der anmodes samtidig om tilslutning til ved tekstanmærkning at etablere hjemmel til fordelingen af

overskuddet og administrationen heraf.

Udgiften i 2018 på 9,5 mio. kr. afholdes af § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer og §

08.32.10. Design pba. indtægter fra udstedelse af erindringsmønten.

b. Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i møntloven (lov nr. 817 af 21. december 1988) efter for-

handling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige

lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder,

særligt inden for kongehuset.

Til erhvervsministerens fordeling henstår på konto i Danmarks Nationalbank overskud på i alt 9,5

mio. kr., der hidrører fra erindringsmønten i anledning af Regentparrets guldbryllup.

FN vedtog i september 2015 verdensmålene som en del af 2030-dagsordenen for Bæredygtig Ud-

vikling. De 17 verdensmål og 2030-dagsordenen er universelle og gælder udviklede lande såvel som

udviklingslande. Størstedelen af overskuddet fra erindringsmønten vil blive fordelt til initiativer, der

har til formål at støtte op om verdensmålene.

De 9,5 mio. kr. disponeres således af erhvervsministeren:

� 2,8 mio. kr. indgår i en pulje i regi af det i 2017 etablerede Råd for Samfundsansvar og Verdens-

mål med henblik på projekter og aktiviteter, der understøtter bæredygtig og samfundsansvarlig

forretningsudvikling ift. verdensmålene. Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål skal sætte fo-

kus på de muligheder, som verdensmålene rummer for virksomhederne, både når det handler om

ansvarlig, bæredygtig produktion og om at inkludere udsatte mennesker på arbejdsmarkedet. Pul-

jen fordeles til projekter og aktiviteter efter ansøgning fra virksomheder og borgere i henhold til

regler og kriterier, der fastsættes af erhvervsministeren.
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� 3,2 mio. kr. til dækning af designprisen INDEX:Award 2019, der uddeles af INDEX, et dattersel-

skab til Design Society. INDEX:Award er verdens største designpris, som hvert andet år uddeles

til verdens bedste bæredygtige design, der adresserer globale udfordringer inden for fem udvalgte

kategorier med afsæt i bl.a. verdensmålene. Midlerne skal anvendes som bidrag til den præmie på

€100.000, der følger med prisen for hver kategori – i alt €500.000. Der gives tilsagn i 2018, mens

midlerne først udbetales i 2019.

� 0,5 mio. kr. til koordinering og gennemførelse af Global Entrepreneurship Week 2018 under te-

maet ”Iværksætteri mod verdensmålene”. Global Entrepreneurship Week afvikles i Danmark som

en non-profit indsats funderet i Erhvervsministeriet. Siden 2016 har indsatsen været varetaget af

Ivækst, der afvikler arrangementet i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og en række sponsorer.

Midlerne skal anvendes til gennemførelse af Global Entrepreneurship Week i 2018 under et sam-

let tema om verdensmålene.

� 2,0 mio. kr. til afholdelse af e-sportseventen BLAST Pro Series i Københavns Royal Arena d. 3.

november 2018. Eventen blev afholdt første gang i 2017, hvor 12.000 tilskuere deltog i Royal

Arena og op mod 10 mio. seere fulgte med online. BLAST Pro Series er en nytænkende og unik

sportsevent, der fremviser Danmark som førende e-sportsnation og førende inden for digitalise-

ring, herunder med initiativer rettet mod tiltrækning af internationale IT-talenter til Danmark.

� 0,5 mio. kr. til foreningen Støt Soldater & Pårørende. Tilskuddet gives som støtte til kontinuiteten

i foreningens arbejde og kan bl.a. anvendes til:

◦ SSOP Sommercamp for børn og unge. Campen har til formål, at børn af soldater og veteraner

møder andre med samme oplevelser og historier. Campen har fokus på at lære børnene om

grænser og udvikle deres selvtillid, selvindsigt og selvværd.

◦ Forældrecamp. Fokus er her at øge familiens modstandsdygtighed ved værktøjer til at håndtere

stress, forbedre kommunikationen, styrke selvværd og skabe netværk.

◦ Opfølgning til familier med særlige behov. Initiativet har fokus på familier, som efter deltagelse

i camps har behov for professionel støtte f.eks. lektiehjælp, familiebehandling mv.

� 0,5 mio. kr. til Familieplejen Bornholm. Tilskuddet kan bl.a. anvendes til Familieplejen Born-

holms i 2018 opstartede projekt: Trivselsgrupper for børn af veteraner. I grupperne får børnene og

de unge mulighed for at mødes et par gange om måneden til samtaler og fortællinger med relation

til deres situation. Formålet er at skabe sunde relationer og venskaber med andre jævnaldrende i

samme situation mhp. at minimere risiko for ensomhed, isolering og mistrivsel.

Indtægtsførelsen af overskuddet fra erindringsmønten sker ved overførsel fra Nationalbanken til de

relevante bevillingskonti. Der kan afholdes udgifter svarende til de faktiske indtægter.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 specificeres således:

§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

60. Erindringsmønter

34. Øvrige overførselsindtægter 6,3 mio. kr.

45. Tilskud til erhverv 6,3 mio. kr.

§ 08.32.10. Design

10. Tilskud til Design Society

34. Øvrige overførselsindtægter 3,2 mio. kr.

45. Tilskud til erhverv 3,2 mio. kr.
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c. Sagen forelægges Finansudvalget mhp. at sikre hjemmel til overskuddets fordeling i indeværende

år.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Erhvervsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til,

at der af et samlet overskud på 9,5 mio. kr. hidrørende fra udstedelsen af erindringsmønten i anled-

ning af Regentparrets guldbryllup disponeres 2,8 mio. kr. til Rådet for Samfundsansvar og Verdens-

mål, 3,2 mio. kr. til INDEX:Award 2019, 0,5 mio. kr. til Global Entrepreneurship Week 2018, 2,0

mio. kr. til BLAST Pro Series 2018, 0,5 mio. kr. til foreningen Støt Soldater & Pårørende og 0,5 mio.

kr. til Familieplejen Bornholm.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 optages følgende:

Udgift

§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer 6,3 mio. kr.

§ 08.32.10. Design 3,2 mio. kr.

Indtægt

§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer 6,3 mio. kr.

§ 08.32.10. Design 3,2 mio. kr.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 opta-

ges følgende nye tekstanmærkning nr. 133 under § 8. Erhvervsministeriet.

Materielle bestemmelser:

”Nr. 133. ad 08.32.08 og 08.32.10.

Erhvervsministeren bemyndiges til at fordele et overskud på i alt 9,5 mio. kr. hidrørende fra erin-

dringsmønten i anledning af Regentparrets guldbryllup. Der udmøntes 2,8 mio. kr. til en pulje til ind-

satser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, 3,2 mio. kr. til INDEX:Award 2019, 0,5

mio. kr. til Global Entrepreneurship Week 2018, 2,0 mio. kr. til BLAST Pro Series 2018, 0,5 mio. kr.

til foreningen Støt Soldater & Pårørende og 0,5 mio. kr. til Familieplejen Bornholm.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for administration af den i stk. 1 nævnte pulje

til indsatser i regi af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, herunder kriterier for annoncering af

tilskudsmuligheden, udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt bestem-

melser om tilbagebetaling, og afvisning af ansøgninger. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 13. juni 2018

BRIAN MIKKELSEN

/ Niels Peter Fredslund

Til Finansudvalget.
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