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Kulturministeriet. København, den 3. april 2019.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af ud-
lodningsmidler til visse idrætsformål og øvrige idrætsformål som angivet nedenfor under pkt. b. Der
søges om tilslutning til at anvende 2,6 mio. kr. som tilskud til visse idrætsformål og 4,7 mio. kr. som
tilskud til øvrige idrætsformål. Bevillingerne er optaget på Finansloven under § 07.18. Udlodningslo-
ven og § 07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv., samt under § 07.14.43. Re-
gulering vedr. Udlodningsloven og § 07.14.44. Tilskud til modtagere af overskud i henhold til Ud-
lodningsloven.

b. I henhold til lov nr. 1532 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri af 19. december 2017
(udlodningsloven), fordeler Kulturministeriet en del af udlodningsmidlerne til visse idrætsformål og
øvrige idrætsformål med godkendelse af Folketinget Finansudvalg.

I medfør af udlodningsloven, § 15, fordeler Kulturministeriet 2,5 mio. kr. (2017-pl) til visse idræts-
formål. I henhold til udlodningsloven opregnes beløbet fra 2017- til 2019-niveau med et skøn for for-
brugerprisindekset. Eftersom midler til udlodning baseres på foregående års regnskab, benyttes for-
brugerprisindekset for regnskabsåret. Beløbet til fordeling udgør 2,6 mio. kr. i 2019. Når det endelige
forbrugerprisindeks for regnskabsåret foreligger i maj i udlodningsåret foretages efterregulering. På
den baggrund afsættes et forholdsmæssigt beløb til efterregulering af udlodningsmidlerne til visse
idrætsformål.

I medfør af udlodningsloven, § 18, fordeler Kulturministeriet endvidere 12,1 pct. af midlerne til ud-
lodningsmodtagere omfattet af gruppe 3. I medfør af udlodningsloven, § 19 fordeles heraf 54,0 pct.
af til øvrige idrætsformål. Gruppe 3 består af projektmidler, der fordeles til seks ministerområder ef-
ter en nærmere fastsat fordelingsnøgle. Midlerne til gruppen afhænger af størrelsen på udlodningsbe-
løbet samt de fordelte beløb til modtagere i gruppe 1 og gruppe 2. Beløbet til øvrige idrætsformål
udgør 4,7 mio. kr. i 2019. Beløbet efterreguleres i maj 2019. På den baggrund afsættes et forholds-
mæssigt beløb til efterregulering af udlodningsmidlerne til øvrige idrætsformål.

Det samlede beløb på 7,2 mio. kr. (2019-pl) foreslås fordelt på følgende måde, idet der er tale om
afrundede tal.
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1.International Sport and Culture Association (ISCA) 918
Bevillingen gives som driftstilskud til International Sport and Cultu-
re Association (ISCA).

2.Internationale bidrag til det mellemstatslige samarbejde på idrætsom-
rådet

915

Bevillingen anvendes til Danmarks bidrag til mellemstatsligt samar-
bejde på idrætsområdet, herunder Danmarks deltagelse i World Anti
Doping Agency (WADA), UNESCO, Europarådet, International An-
ti-Doping Arrangement (IADA), og udviklingsprojekter m.v. Bevil-
lingen fordeles af Kulturministeriet.

3.Hundevæddeløbssporten 102
Bevillingen gives som driftstilskud til hundevæddeløbssporten.

4.Brevduesporten 312
Bevillingen gives som driftstilskud til brevduesporten.

5.Kulturministeriets idrætspris 150
Bevillingen anvendes til uddeling af Kulturministeriets idrætspris og
administreres af Kulturministeriet.

6.Kulturministeriets parasportspris 150
Bevillingen anvendes til uddeling af Kulturministeriets parasports-
pris og administreres af Kulturministeriet.

7.Efterregulering af udlodningsmidlerne til visse idrætsformål 3
8.Initiativer til fremme af integritet og sundhed i idræt 588

Bevillingen gives som øremærket driftstilskud til Anti Doping Dan-
mark og anvendes til initiativer til fremme af integritet og sundhed i
idrætten, herunder navnlig udviklingsinitiativer inden for antidoping,
kampen mod matchfixing og indsats mod doping i motions- og fit-
nesscentre.

9.Omstillingsmidler til udmøntning 1.606
Bevillingen fordeles af parterne bag den politiske stemmeaftale om
idræt af 6. maj 2014.

10.Udlodningsreserven til idrætsformål 2.478
Bevillingen anvendes til idrætspolitiske initiativer. Bevillingen for-
deles af kulturministeren efter forelæggelse for Finansudvalget.

11.Efterregulering af udlodningsmidlerne til øvrige idrætsformål 21
Fordelt i alt 7.243

c. Udlodningsmidlerne til visse idrætsformål og øvrige idrætsformål fordeles i henhold til udlodnings-
lovens § 15 og § 19, stk. 2, af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeri-
ets andel af udlodningsmidler til visse idrætsformål og øvrige idrætsformål. Der anmodes endvidere
om tilslutning til i visse tilfælde at foretage forskudsbetaling af tilskud.

Udgifterne afholdes af § 07.18. Udlodningsloven og § 07.18.14. Kulturministeriets fond til idræts-
organisationer mv., samt § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven og § 07.14.44. Tilskud til
modtagere af overskud i henhold til Udlodningsloven.
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f. Sager om fordeling af udlodningsmidler forelægges af kulturministeren direkte for Folketingets Fi-
nansudvalg.

København, den 3. april 2019

METTE BOCK

/ Caroline Tygstrup Greiffenberg

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 11-04-2019
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