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Kulturministeriet. København, den 12. april 2019.

a Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at genanvende i alt 11,7 mio. kr. af
ikke-disponerede udlodningsmidler, som tidligere er bevilget til kulturelle formål, som angivet ne-
denfor under pkt. b.

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

Kulturministeriet foretager løbende gennemgang af, om de midler, som er bevilget til de enkelte
kulturelle formål fra udlodningsmidlerne, er anvendt. I nogle tilfælde henstår ikke-disponerede mid-
ler, hovedsaligt som følge af tilbageløb og bortfald af tilskud. Et beløb på i alt 11,7 mio. kr. af sådan-
ne ikke-disponerede midler foreslås genanvendt til nye formål som angivet nedenfor.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at 11,7 mio. kr., tidligere bevilget til
Kulturnet Danmark, genanvendes til projekter vedr. digitalisering af centrale samlinger på de store,
statslige kulturarvsinstitutioner. Disse institutioner forvalter de vigtigste nationale kulturarvssamlin-
ger og har særlige forpligtelser til at bevare og tilgængeliggøre kulturarven på deres respektive områ-
der.

Kulturministeriet har i forbindelse med udmøntningen af de ikke-disponerede midler indkaldt pro-
jektbeskrivelser fra de store, statslige kulturarvsinstitutioner. Kulturministeriet har i den forbindelse
angivet, at projekter, der følger op på Det Europæiske Kulturarvsår 2018 ved at digitalisere kulturarv
med særlig betydning i et europæisk perspektiv vil få særlig prioritet, men at også andre projekter
kan tilgodeses.

Kulturministeriet anmoder om tilslutning til at genanvende midlerne som tilskud til digitaliserings-
projekter på følgende institutioner:
– Dansk Sprognævn: 0,5 mio. kr.
– Det Danske Filminstitut: 2,3 mio. kr.
– Det Kgl. Bibliotek: 2,2 mio.kr.
– Nationalmuseet: 2,0 mio. kr.
– Rigsarkivet: 2,3 mio. kr.
– Statens Museum for Kunst: 2,4 mio. kr.
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Formål

t.kr.
1. Dansk Sprognævn

Bevillingen anvendes til projekt om digitalisering af dele af Dansk Sprog-
nævns fysiske samlinger, med henblik på at lette nævnets udflytning til Bo-
gense i forbindelse med udmøntningen af Bedre Balance II. Bevillingen op-
tages som indtægt på 21.32.07.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter på
tillægsbevillingslovforslaget til finanslov 2019. Bevillingen supplerer fi-
nanslovsbevillingen på 21.32.07.97. på 0,1 mio. kr.

500

2. Det Danske Filminstitut
Bevillingen anvendes til projekt om digitalisering af film fra Grønland og
Arktis (i samarbejde med Arktisk Institut og Grønlands Nationalarkiv). Be-
villingen optages som indtægt på 21.24.02.97 Andre tilskudsfinansierede ak-
tiviteter på tillægsbevillingslovforslaget til finanslov 2019. Bevillingen sup-
plerer finanslovsbevillingen på 21.24.02.97 på 6,3 mio. kr.

2.300

3. Det Kgl. Bibliotek
Bevillingen anvendes til projekt om digitalisering af genforeningsaviser, di-
gitalisering af ældre dele af samlingen af arkitekturtegninger samt digitalise-
ring af 1600-tals bøger. Bevillingen optages som indtægt på 21.31.13.97
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter på tillægsbevillingslovforslaget til fi-
nanslov 2019. Bevillingen supplerer finanslovsbevillingen på 21.31.13.97 på
7,0 mio. kr.

2.200

4. Nationalmuseet
Bevillingen anvendes til projekt om digitalisering af materiale til geografisk
portal (Nationalmuseet i hele Landet). Bevillingen optages som indtægt på
21.33.11.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter på tillægsbevillingslov-
forslaget til finanslov 2019. Bevillingen supplerer finanslovsbevillingen på
21.33.11.97 på 11 mio. kr.

2.000

5. Rigsarkivet
Bevillingen anvendes til projekt om digitalisering af Det Kongelige Teaters
Arkiv. Bevillingen optages som indtægt på 21.21.01.97 Andre tilskudsfinan-
sierede aktiviteter på tillægsbevillingslovforslaget til finanslov 2019. Bevil-
lingen supplerer finanslovsbevillingen på 21.32.01.97 på 4,0 mio. kr.

2.300

6. Statens Museum for Kunst
Bevillingen anvendes til projekt om Digitalisering af dele af Den Kongelige
Kobberstikssamling. Bevillingen optages som indtægt på 21.33.21.97 Andre
tilskudsfinansierede aktiviteter på tillægsbevillingslovforslaget til finanslov
2019. Bevillingen supplerer finanslovsbevillingen på 21.33.21.97 på 25,0
mio. kr.

2.400

I alt 11.700
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Institutionerne planlægger i varierende omfang at søge ekstern medfinansiering til de nævnte pro-
jekter.

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

e Udgifterne afholdes af § 07.18. Udlodningsloven, jf. § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kultur-
elle formål mv., samt § 07.14.43. Regulering vedr. Udlodningsloven og § 07.14.44. Tilskud til mod-
tagere af overskud i henhold til Udlodningsloven.

f Sager om fordeling af udlodningsmidler forelægges af kulturministeren direkte for Folketingets Fi-
nansudvalg.

København, den 12. april 2019

METTE BOCK

/ Jakob Broberg Lind

Til Finansudvalget.
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