UDDRAG AF FINANSLOVEN 2021
Tekstanmærkning nr. 200. ad 21.51.01.
Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab
(EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet
for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af
kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig
være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt
nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om
sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en
privatperson, forening eller lignende.
Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2020-pl) med 1/3 som grundtilskud i lige store
portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles
til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i
Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om
tilskuddene til partier og bevægelser.
Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2020 efter ansøgning 11,4 mio. kr. (2020-pl) til tilskud til fremme af debat
og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.
Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:
a) en pulje på 3,2 mio. kr. (2020-pl) årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst
to års forudgående eksistens, som har EU-debat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i
Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,
b) en pulje på 3,9 mio. kr. (2020-pl) årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst
to års forudgående eksistens, som har det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres aktiviteter, men
hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til
gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og
c) en pulje på 4,3 mio. kr. (2020-pl) årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større
tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:
1.: 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de
landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
2.: 0,3 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a)- eller b)- organisationer, til étårige
aktivitetsprogrammer og
3.: 3,4 mio. kr. (2020-pl) til enkeltstående aktiviteter.
Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c2) kan overføres til pulje c3).
Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. (2020-pl) i hvert af årene 2020 til og med 2023 til
nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt
annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.
Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af
regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.
Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud
bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke
overholdes.

Ad tekstanmærkning nr. 200.
Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og er senere ændret efter indstilling fra Nævnet for Fremme af
Debat og Oplysning om Europa. Tekstanmærkningen blev i 2005 ændret med henblik på en øget målretning
af støttemidlerne, herunder adgang til at fastsætte regler om disse tilskud, i forbindelse med ny bevilling, jf.
akt. nr. 111 af 11. maj 2005 og akt. nr. 7 af 27. oktober 2005 samt beskrivelsen i anmærkningerne til
finansloven for 2007.
I 2008 blev tekstanmærkningen ændret, således at bevillingen til nævnet blev gjort til en etårig
bevilling. Endvidere blev puljestrukturen ændret, således at antallet af puljer blev reduceret fra seks til fire.
De tidligere puljer C, D og E blev nedlagt. Midlerne herfra blev omfordelt på de resterende puljer A, B og en
ny pulje C samt partipuljen. Alle initiativtagere, der tidligere havde søgt tilskud fra puljerne C, D og E (ikkekommercielle radio- og tv-stationer, EU-infopoints og EU-biblioteker samt organisationer og privatpersoner
med enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale aktiviteter), skal
fremover søge under den nye pulje C om tilskud til lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller
regionale aktiviteter. Ændringen af puljestrukturen skulle give en øget fleksibilitet i anvendelsen af
bevillingen til fremme af debat og oplysning i Danmark om Den Europæiske Union, herunder udvikling af
deltagerdemokrati. I 2008 udgik endvidere stk. 8 om anvendelse af uforbrugt bevilling til intensivering og
udbygning af debatten om EU, der oprindelig var optaget som stk. 9, jf. akt. nr. 7 af 27. oktober 2005.
I 2012 er tekstanmærkningen ændret, således at bevillingsperioden med virkning fra 2012 er treårig,
og der er ud over justeringer i puljestørrelserne indsat fire underpuljer i pulje C. I 2016 er bevillingsperioden
igen ændret, så den med virkning fra 2016 er fireårig.
Efter indstilling fra nævnet er tekstanmærkningen ændret i 2018, således at det præciseres at
ordningernes formål er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU),
herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Tilskudsfinansierede aktiviteter skal således være EUrelaterede og ikke blot omhandle forhold i Europa.
I 2020 er tekstanmærkningen ændret, således at der ikke reserveres en pulje på maksimalt 0,5 mio. kr.
årligt til ikke-kommercielle TV- og radiostationer. Ændringen sikrer en større fleksibilitet i fordelingen af
pulje c til enkeltstående aktiviteter, hvor nævnet får mange ansøgninger fra ikke-kommercielle TV- og
radiostationer. Samtidig fjernes en bestemmelse om, at når nævnet giver 0,3 mio. kr. af pulje c til et-årige
aktivitetsprogrammer til organisationer, der på sigt er mulige pulje a)- eller b)-organisationer, sker det med
højest 0,1 mio. kr. pr. årsprogram. Bestemmelsen er uhensigtsmæssig i 2020, hvor det ikke vurderes muligt
at udføre et årsprogram med så få midler.
Det overordnede sigte med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske
fællesskab (EU). Bevillingen skal bidrage til at stimulere debat og oplysning om det europæiske fællesskab
(EU), således at spørgsmål om udviklingen i fællesskabet, EU's globale rolle og udviklingen af
deltagelsesdemokrati bliver en integreret del af samfundsdebatten i Danmark. Med ordningen sikres
fleksibilitet i uddelingen af midler. Fordelingen af tilskud til Folke- 244 § 21. tingets partier og danske
bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet skal afspejle partiernes og bevægelsernes parlamentariske
repræsentation.
Nævnet skal i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler efter stk. 3 anvende
tilskudsmidlerne således, at der bliver lagt vægt på at sikre størst mulig bredde i initiativerne til debat og
oplysning om det europæiske fællesskab (EU). Det vil derfor være væsentligt, at bevillingen fortsat
anvendes til at yde støtte til aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder til enkeltstående
arrangementer, foredrag, debatmøder og lignende, samtidig med at bevillingen anvendes til at understøtte,
at initiativer til fremme af debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) bliver stærkere integreret
i forhold til de aktiviteter, som aktørerne har som opgave i det danske samfund. Det under stk. 4 nævnte

beløb er forhøjet med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. med henblik på at forbedre spredningseffekten af nævnets
aktiviteter, f.eks. gennem øget anvendelse af internettet.
Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa varetager administrationen af ordningen og
fordelingen af midlerne.
Tekstanmærkningen, som første gang blev indsat på finansloven for 2002, er beløbsmæssigt ajourført i
forhold til finansloven for 2018. Bevillingsperioden er forlænget fra 2020 til 2023.

