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Erhvervsministeriet. København, den 30. april 2019.

a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i
udmøntningen af regeringens vækstplan for kreative erhverv.

● Der overføres 1,0 mio. kr. til § 08.11.01. Departementet (Driftsbev.).
● Der overføres 0,5 mio. kr. til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Driftsbev.).
● Der overføres 10,0 mio. kr. til § 08.33.15. Vækstfonden
● Der overføres 0,5 mio. kr. til § 21.21.04. Regionale Kunstfonde
● Der overføres 1,0 mio. kr. til § 21.11.01. Departementet (Driftsbev.)
● Der overføres 1,0 mio. kr til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)

Udgiften i 2019 på 14,0 mio. kr. finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.77.
Reserve til erhvervsinitiativer.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at tekstanmærkning nr. 134 under § 8. Erhvervsministeriet
gives ny affattelse som følge af forslaget vedrørende § 08.33.15. Vækstfonden.

b. Med regeringens vækstplan for kreative erhverv afsættes der 14,0 mio. kr. i 2019 til en rækkke ini-
tiativer, som skal bidrage til et kreativt Danmark i front, jf. tabel 1.

Midlerne anvendes til at igangsætte følgende initiativer:
● Markedsføringskonsortium for dansk kreativitet i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv

og Realdania
Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 på § 08.11.01. Departementet til etablering og drift af et markeds-
føringskonsortium for kreativitet i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Realdania.

● Udbud, der understøtter innovation
Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 på § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til ekstern bi-
stand til indsamling af cases samt gennemgang og optimeringsforslag til bedreudbud.dk.

● Styrkelse af matchfinansieringsordningen, som skal skabe bedre vilkår for investeringer i virksom-
heders tidlige udvikling, herunder i kreative iværksættervirksomheder
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Der afsættes 10,0 mio. kr. til § 08.33.15. Vækstfonden til at øge matchfinansieringsordningen, som
kan understøtte tidlig-fase investeringer, herunder i de kreative erhverv.

De 10 mio. kr. afsættes som tabsramme i 2019, og den statsgaranterede låneramme til ordningen
udvides med 7,5 mio. kr. i 2019. Dermed udvides tabsrammen til matchfinansieringsordningen i
2019 fra 62,6 mio. kr. til 72,6 mio. kr., og den statsgaranterede låneramme i 2019 udvides fra 47,0
mio. kr. til 54,5 mio. kr., hvorved den samlede, statsgaranterede låneramme for matchfinansie-
ringsordningen i perioden 2019-2022 forøges fra 180,4 mio. kr. til 187,9 mio. kr. Rammerne for
Matchfinansieringsordningen fremgår af Bekendtgørelse nr. 21 af 01/01/2019.

Forslaget medfører, at tekstanmærkning nr. 134 under § 8. Erhvervsministeriet gives ny affattelse.

● Styrket match-making mellem erhvervslivet og kunst- og kulturverdenen
Der afsættes 0,5 mio. kr. til § 21.21.04. Regionale Kunstfonde til et match-making arrangement
mellem kunst- og kulturverdenen, virksomheder og investorer.

● Styrkelse af samarbejdet mellem rettighedshavere og internettets mellemmænd og Mere klarhed
om principper, der kan anvendes i forbindelse med tvister om efterligning af kreative værker
Der afsættes 1,0 mio. kr. til § 21.11.01. Departementet til at finansiere mulige kampagner, initiati-
ver, konkrete værktøjer og effektmålinger, der kan hjælpe til at begrænse den ulovlige aktivitet på
internettet og styrke borgernes sikre færden herpå samt til en ekstern analyse af muligheder for at
etablere og udbrede principper, der kan anvendes i forbindelse med tvister om efterligning af digi-
tale interaktive produktioner.

● Afprøvning af nye samarbejdsformer mellem byggeriets aktører
Der afsættes 1,0 mio. kr til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til konsulentbistand til
rådgivning af de deltagende virksomheder omkring samarbejdsmodeller, digitalisering, it-systemer
mv., evaluering af de nye samarbejdsmodeller samt formidling. Der kan anvendes 3 pct. til admini-
stration af ordningen i Transportministeriet.

Tabel 1: Udgifter til vækstplan for kreative erhverv 2019-2022.
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022
Etablering af stærkt iværksætter- og innovationsmiljø på kunstneri-
ske uddannelser, hvor virksomheder, studerende og forskere sam-
arbejder om nye forretningsmodeller, produkter og services med
udgangspunkt i kreativitet, teknologi og forretningsforståelse
(Uddannelses- og Forskningsministeriet)

- 5,0 7,5 7,5

Øget tilskud til målrettede efter- og videreuddannelsesaktiviteter på
de kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet, Kulturministeriet)

- 1,0 2,5 2,5

Styrkelse af matchfinansieringsordningen, som skal skabe bedre
vilkår for investeringer i virksomheders tidlige udvikling, herunder
i kreative iværksættervirksomheder
(Erhvervsministeriet)

10,0 - - -

Styrket match-making mellem erhvervslivet og kunst- og kultur-
verdenen 0,5 0,5 0,5 -
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(Kulturministeriet)
Udbud, der understøtter innovation
(Erhvervsministeriet) 0,5 - - -

Afprøvning af nye samarbejdsformer mellem byggeriets aktører
(Transportministeriet) 1,0 1,0 - -

Retsforfølgelse af systematiske krænkere af ophavsretsloven, gen-
nemførsel af en undersøgelse af retstilstanden på området i andre
lande samt en præventiv indsats der skal oplyse befolk-ningen om
at det er ulovligt at downloade og streame uden rettighedshavernes
samtykke
(Kulturminsteriet, Justitisministeriet)

- 0,5 0,5 -

Styrkelse af samarbejde mellem rettigheshaverne og internaettets
mellemmænd
(Kulturministeriet)

0,5 0,5 - -

Mere klarhed om principper, der kan anvendes i forbindelse med
tvister om efterligning af kreative værker
(Kulturministeriet, Erhvervsministeriet)

0,5 - - -

Markedsføringskonsortium for dansk kreativitet i samarbejde med
Dansk Industri, Dansk Erhverv og Realdania
(Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Udenrigsministeriet)

1,0 3,0 3,0 3,0

Placering af kreative vækstboostere på udvalgte eksportmarkeder,
med anker i Danmark, som skal styrke erfaringsdeling og netværk
på udvalgte markeder
(Udenrigsministeriet)

- 2,0 4,0 4,0

I alt 14,0 13,5 18,0 17,0

Dispositioner på lov om tillægsbevilling for 2019
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 specificeres således:

Udgift (mio. kr.)
§ 08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 mio. kr.

§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 mio. kr.

§ 08.33.15. Vækstfonden
80. Matchfinansiering

45. Tilskud til erhverv 10,0 mio. kr.

§ 21.21.04. Regionale Kunstfonde (Reservationsbev.)
10. Den Jyske Kunstfond

33. Intern statslige overførrelsesindtægter 0,3 mio. kr.
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20. Øernes Kunstfond
33. Intern statslige overførelsesindtægter 0,2 mio. kr.

§ 21.11.01. Departementet (Driftsbev.)
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

22. Andre ordinære omkostninger 1,0 mio. kr.

§ 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 mio. kr.

§ 35.11.77. Reserve til erhvervsinitiativer
20. Reserve til opfølgning på vækstteams

49. Reserver og budgetregulering -14,0 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser for de efterfølgende år indarbejdes på forslag til finanslov for
2020.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne igangsætte initiativerne i 2019.

e. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner, således at
der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages følgende:

§ 08.11.01. Departementet 1,0 mio. kr.

§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 0,5 mio. kr.

§ 08.33.15. Vækstfonden 10,0 mio. kr.

§ 21.21.04. Regionale Kunstfonde 0,5 mio. kr.

§ 21.11.01. Departementet 1,0 mio. kr.

§ 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 1,0 mio. kr.

§ 35.11.07. Reserve til opfølgning på vækstteams -14,0 mio. kr.

Der anmodes samtidig om tilslutning til, at tekstanmærkning nr. 134 under § 8. Erhvervsministeriet
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 affattes således:

Materielle bestemmelser:
”Nr. 134. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan som supplement til den afsatte bevilling optage statsgaranterede lån til medfinan-
siering af matchfinansiering. Det samlede årlige lånebeløb eksklusive renter kan ikke overstige 75
pct. af den årligt afsatte tabsramme. Det svarer til maksimalt 54,5 mio. kr. i 2019, 60,6 mio. kr. i
2020 og 36,4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og en maksimal samlet låneramme på 187,9 mio. kr. i
2019-2022. Lånene optages i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens låneoptagelse.
Stk. 3. Staten hæfter for lån optaget under lånerammen, hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af

Vækstfondens egenkapital.
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Stk. 4. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede låneramme kan frem til udgangen af 2022
af Vækstfonden anvendes til udstedelse af matchfinansiering til videnbaserede iværksættervirksom-
heder. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansieringen, i hele finansieringens
løbetid, dvs. også efter 2022. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. april 2019

RASMUS JARLOV

/ Niels Peter Fredslund

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 16-05-2019
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