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Kulturministeriet. København, den 11. april 2019.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 0,9 mio. kr. af udlodnings-
midlerne til kulturelle formål bevilget til udlodningsreserven på Akt 122 af 7/6 2018. 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 (ud-
lodningsloven) § 16 fordeler Kulturministeriet 263,9 mio. kr. (17-pl) til kulturelle formål fra udlod-
ningsmidlerne. De samlede midler fordeles af kulturministeren med godkendelse af Finansudvalget.

I alt 2,3 mio. kr. er på Akt 122 af 7/6-2018 om fordeling af udlodningsmidler til kulturelle formål
2018-19 bevilget til udlodningsreserven.

Et beløb på 0,9 mio. kr. af udlodningsreserven foreslås fordelt som tilskud til NordicLA, Copenha-
gen Opera Festival, Herning Opera Festival og Værebro Park, som angivet herunder.

Formål t.kr.
1.NordicLA 300

Bevillingen gives som tilskud til Nordic LA til pilotprojektet
NordicLA Creative Industry Events 2019. Tilskuddet gives
under forudsætning af, at projektet har fokus på danske kunst-
neres mulighed for at bevæge sig ind på markedet i LA, og at
projektet understøtter det arbejde, der foregår i LA i regi af Det
Internationale Kulturpanels satsning i USA frem til 2020.

2.Copenhagen Opera Festival 300
Bevillingen gives som tilskud til Copenhagen Opera Festivals
strategiske satsning på at gøre opera for børn og unge mere til-
gængelig på tværs af Copenhagen Opera Festivals aktiviteter.
Bevillingen supplerer et tilskud til samme formål bevilget på
Akt 120 af 7/6-2018.

3.Herning Opera Festival 100
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Bevillingen gives som projekttilskud til afholdelse af Herning
Opera Festival 2019.

4.Værebro Park 200
Bevillingen gives til Afdelingsbestyrelsen Værebro Park til vi-
dereførsel af projektet KunstVild. Projektet er en Malerskole
for voksne, unge og børn i Værebro Park samt naboer i det øv-
rige Bagsværd og har til formål at styrke kreative kompetencer
og nye fællesskaber.

I alt 900

c. Sagen forelægges for Finansudvalget, idet det fremgår af Akt 122 af 7/6-2018, at fordeling af ud-
lodningsreserven vil ske med forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at anvende i alt 0,9 mio. kr. af udlod-
ningsmidlerne til kulturelle formål som angivet.

Udgiften afholdes af §7.18. Udlodningsloven, § 7.18.15 Kulturministeriets fond til kulturelle for-
mål mv., samt § 7.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven og § 7.18.44. Tilskud til modtagere af
overskud i henhold til Udlodningsloven.

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

København, den 11. april 2019

METTE BOCK

/ Caroline Tygstrup Greiffenberg

Til Finansudvalget.
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