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Side 2 

Spørgsmål nr. 1 

(§ 21), Aktstykke 123 
Bevillinger på tipsaktstykket 2008 som er reduceret i forhold til 2007 
Skrivelse af 17. april 2008 
 
 
Svar til Finansudvalget fra kulturministeren. 
 
Spørgsmål: 

 
Ministeren bedes oplyse i tabelform på hvilke hovedområder tipsaktstykket reduceres i 
forhold til 2007 og redegøre for hvorfor der i tipsaktstykket 2008 reduceres i bevillin-
gerne til: 
Kultur i hele landet 
Museer 
Kulturpolitisk udvikling 
Amatørkultur og  
Handicapforanstaltninger 
 
Svar: 

De reducerede bevillinger i 2007 er begrundet som følger: 
 
Kultur i hele landet. Der findes fra tidligere år uforbrugte bevillinger, som vil blive 
bragt i anvendelse i løbet af 2008, derfor foreslås en midlertidig reduktion af bevillingen 
til formålet i 2008/2009. 
 
Museer. Den reducerede bevilling i 2008 skyldes, at tilskuddet til naturgenopretnings-
projektet i Åmosen, som skulle ydes med 2 mio. kr. årligt i fire år, udskydes, fordi det er 
besluttet at udskyde projektet til 2010. 
 
Kulturpolitisk udvikling og information. Der findes fra tidligere år uforbrugte bevillin-
ger, som vil blive bragt i anvendelse i løbet af 2008, derfor foreslås en midlertidig reduk-
tion af bevillingen til formålet i 2008/2009. 
 
Amatørkultur. Der har i 2006 og i 2007 været afsat en pulje til udvikling af amatørkul-
tur, amatørkunst og frivilligt kulturelt arbejde på 2,5 mio. kr.  Det har ikke været pla-
nen, at pulje skulle fortsætte. 
 
Handicapforanstaltninger på Kulturministeriet statsinstitutioner. Der findes fra tidlige-
re år uforbrugte bevillinger, som vil blive bragt i anvendelse i løbet af 2008. 
 
Der vedlægges en oversigt over samtlige bevillinger på tipsaktstykket 2008, hvor bevil-
lingen i 2007 er oplyst. I oversigten er bevillinger, som er lavere i 2008 end i 2007 mar-
keret. 
 
 


