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Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgmål nr. 1 (§ 21 - bilag L 175), vedrø-
rende Forslag til finanslov for finansår 2006 vedr. § 21 Kulturministeriet, Ad § 21. 
Kulturministeriet generelt, stillet af Finansudvalget den 2. september 2005.

/Brian Mikkelsen
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Spørgsmål nr. 1
(§ 21 - bilag L 175), Forslag til finanslov for finansår 2006 vedr. § 21 Kulturministeriet, 
Ad § 21. Kulturministeriet generelt
Skrivelse af 2. september 2005

Svar til Finansudvalget fra kulturministeren.

Spørgsmål nr. 1: 
 
"Ad § 21. Kulturministeriet generelt
Der ønskes en oversigt over tips- og lottomidlernes anvendelse på Kulturministeriets 
område i 2002, 2003, 2004, 2005 samt den forventede fordeling i 2006.’’

Svar:

Tips- og lottomidlernes anvendelse på Kulturministeriets område for 2002, 2003, 2004 
og 2005 fremgår af nedenstående oversigt:

Tabel 1. Tildeling af tipsmidler til kulturformål (mio. kr. i årets priser)
Mio. kr. 2002 2003 2004 2005

Idrætsformål
Idrættens hovedorganisationer 479 502 512 538
Team Danmark og Danmarks Olympiske Komité 71 76 79 78
Lokale- og Anlægsfonden 67 70 73 76
Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond 82 86 84

Kulturelle formål
Kulturministeriet, kulturelle formål 268 253 254 269

I alt 885 983 1004 1045

*acontoudbetaling

Det tilføjes, at udarbejdelsen af en oversigt over fordelingen af tips- og lottomidlernes 

anvendelse på Kulturministeriets område for 2006 forudsætter kendskab til størrelsen 

af provenuet fra tipstjenestens overskud i 2005, som jeg først kender ca. et kvartal ind i 

2006.

Dertil kommer, at mine mere detaljerede overvejelser omkring prioriteringen af midler-

ne på det kommende kulturelle tipsaktstykke, som vedrører perioden fra 1. april 2006 til 

31. marts 2007, først vil blive påbegyndt januar 2006 med henblik på at aktstykket vil 

kunne forelægges for finansudvalget i april måned samme år. Og jeg regner med at 

forelægge et første udkast til drøftelse med regeringspartiernes kulturpolitiske ordførere 

ca. en uge ind i marts 2006. Jeg ser mig derfor på nuværende tidspunkt ikke i stand til 
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at oplyse, hvordan jeg forventer fordelingen vil ske i 2006/2007 på det kulturelle tips-

aktstykkes forskellige formål.


