Aktstykke nr. 215

Folketinget 2021-22

Afgjort den 16. marts 2022

215
Kulturministeriet. København, den 14. marts 2022.

a.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i forbindelse med den forestående folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet tilføres i alt 22,5 mio. kr. i 2022 til
følgende konti:
• 17,1 mio. kr. til § 21.51.01. Folkeoplysning mv. til oplysning vedrørende afstemningstemaet til
Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (Europa-Nævnet).
• 5,4 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til regeringens oplysningsindsats og til en husk at
stemme-indsats i forbindelse med folkeafstemningen.
Udgiften på i alt 22,5 mio. kr. i 2022 finansieres af den på finansloven opførte bevilling på §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
Endvidere anmoder Kulturministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at tekstanmærkning nr. 200
under § 21. Kulturministeriet tilføjes et stk. 8, der bl.a. giver hjemmel til i tiden frem til folkeafstemningen at fordele i alt 16,3 mio. kr. af bevillingen til oplysning om afstemningstemaet.

b.

Det er med aftale mellem regeringen, og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det
Konservative Folkeparti om et national kompromis om dansk sikkerhedspolitik besluttet, at der den
1. juni 2022 afholdes en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. I forbindelse med folkeafstemningen igangsættes en oplysningsindsats.
Op til folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i 2015 blev der
afsat samlet 20,8 mio. kr. til en oplysningsindsats. Til sammenligning blev der i forbindelse med folkeafstemningen i 2014 vedrørende Patentdomstolen, som omhandlede et veldefineret og begrænset
emne, afsat færre midler (13,5 mio. kr.) til oplysningsindsats, end ved de tidligere afstemninger. Den
forestående afstemning om forsvarsforbeholdet har ligheder med folkeafstemningen om omdannelse
af retsforbeholdet. Det foreslås derfor, at der bliver afsat de samme midler til oplysningsindsatsen for
så vidt angår forsvarsforbeholdet, dog opregnet til 2022-pl.
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Herudover foreslås der afsat midler til husk at stemme-aktiviteter henset til, at der er tale om en
folkeafstemning, som står alene, samt at der er en tendens til en noget lavere stemmeprocent ved
EU-relaterede folkeafstemninger, end til fx folketingsvalg.
I forbindelse med folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet foreslås det således, at
bevillingen til Europa-Nævnet tilføres 16,3 mio. kr. i 2022 med henblik på uddeling fordelt med
5,4 mio. kr. til alle partier i Folketinget og 10,9 mio. kr. til oplysningsaktiviteter, der uddeles efter
ansøgning. Der anmodes herud over om tilslutning til, at der er adgang til at anvende op til 5
pct. af merbevillingen, svarende til op til 0,8 mio. kr., til afholdelse af udgifter til administration,
heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske administrationsudgifter, i
forbindelse med uddeling af oplysningsmidlerne, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.10.5 Administrationsudgifter. Administrationsmidlerne overføres til Slots- og Kulturstyrelsen via en intern statslig
overførsel.
De 5,4 mio. kr. til uddeling til partier efter ansøgning foreslås ligeligt fordelt, dvs. med 2,7 mio. kr.
til hver side, fordelt mellem partier, der anbefaler et ja, og partier, der anbefaler et nej, efter samme
metode som ved afstemningen om Patentdomstolen og retsforbeholdet.
Det foreslås samtidig, at fordelingen til de partier, som anbefaler et ja, sker efter samme metode
som ved de tidligere afstemninger. Dette indebærer, at den ene halvdel fordeles ligeligt mellem
ja-partierne, mens den anden halvdel fordeles efter mandattal i Folketinget. Midlerne til partier, der
anbefaler et nej, foreslås fordelt efter samme metode.
De 10,9 mio. kr., der efter ansøgning skal fordeles gennem Europa-Nævnet, vil blive fordelt til
lovlige organisationer, visse offentlige institutioner, visse juridiske personer og til myndige privatpersoner, der er registreret i folkeregisteret. Tilskud kan ikke ydes til partier og bevægelser indvalgt i
Folketinget eller Europa-Parlamentet eller en ungdomsorganisation til et sådant parti eller en sådan
bevægelse. Puljemidlerne kan udelukkende fordeles til projekter, der er målrettet afstemningstemaet. Europa-Nævnet kan fastsætte yderligere regler for fordeling af de midler, der fordeles efter
ansøgning.
Udenrigsministeriet varetager regeringens oplysningsindsats. Denne omfatter gennemførslen af en
oplysningsindsats om temaet for afstemningen, herunder lancering af hjemmeside, informationsmateriale mv. På den baggrund foreslås Udenrigsministeriets bevilling i 2022 forhøjet med 3,8 mio. kr.
til informationsaktiviteter. Udenrigsministeriets bevilling foreslås forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2022 til
en husk at stemme-indsats, idet afstemningen står alene. Lønudgifter i forbindelse med regeringens
oplysningsvirksomhed som helhed vil blive finansieret af ministerierne selv.
Dispositionen på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift
Indtægt
§ 06.11.01. Udenrigstjenesten (driftsbev.)
11. Almindelig virksomhed
22. Andre ordinære driftsomkost- 5,4 mio. kr
ninger
§ 21.51.01. Folkeoplysning mv. (reservationsbev.)
40. Oplysning om Den Europæiske
Union
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46. Tilskud til anden virksomhed 17,1 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsfor
slag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
49. Reserver og budgetregulering - 22,5 mio. kr.
c.

Aktstykket forelægges Finansudvalget nu for at sikre hjemmel til, at den samlede oplysningsindsats
kan iværksættes og gennemføres inden folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, som afholdes d.
1. juni 2022.

e.

Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner
således, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 opføres følgende:
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
§ 06.11.01.
Udenrigstjenesten (Driftsbev.)
5,4
§ 21.51.01.
Folkeoplysning mv. (Reservationsbev.)
17,1
§ 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag
–22,5
Der anmodes endvidere om Finansudvalgets tilslutning til at foretage beskrevet ændring i tekstanmærkning nr. 200 ad 21.51.01. Folkeoplysning mv., således at der på lov om tillægsbevilling for
2022 opføres følgende tekstanmærkning, hvor stk. 1-7 er identisk med den nuværende tekstanmærknings stk. 1-7, mens stk. 8 er ny.
»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 8,1 mio. kr. (2022-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 efter ansøgning 11,6 mio. kr. (2022-pl) til tilskud til fremme af debat
og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, de fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra
nævnet, således at:
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a) en pulje på 3,2 mio. kr. (2022-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 4,0 mio. kr. (2022-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 4,4 mio. kr. (2022-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 ét-årige
aktivitetsprogrammer og
3. : 3,5 mio. kr. (2022-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.
Stk. 8. Af bevillingen på 17,1 mio. kr., til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, fordeles efter
ansøgning 5,4 mio. kr. til Folketingets oplysningsindsats med 1/2 til partier, der anbefaler et ja, og
1/2 til partier, der anbefaler et nej. Inden for hver af disse to grupper fordeles 1/2 ligeligt mellem
gruppens partier, mens den resterende 1/2 fordeles efter mandattal i Folketinget. Øvrige regler for
bevillingen til partierne følger af BEK nr. 631 af 2. juni 2017, jf. stk. 2. Herudover fordeles 10,9 mio.
kr. efter ansøgning til Europa-Nævnet. Midlerne fordeles til lovlige organisationer, visse offentlige
institutioner, visse juridiske personer og til myndige privatpersoner, der er registreret i folkeregisteret. Tilskud kan ikke ydes til partier og bevægelser indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet
eller en ungdomsorganisation til et sådant parti eller en sådan bevægelse. Øvrige regler for bevillingen følger BEK nr. 632 af 2. juni 2017, jf. stk. 3. Der kan ansøges om tilskud til støtte til enkeltstående, lokale og/eller større, tværgående, landsdækkende og regionale projektinitiativer. Puljemidlerne
kan udelukkende fordeles til projekter, der er målrettet afstemningstemaet. Europa-Nævnet kan
fastsætte yderligere regler for fordeling af de midler, der fordeles efter ansøgning. Der afsættes
endelig op til 5 pct., svarende til 0,8 mio. kr., af den samlede bevilling til nævnets administration i
forbindelse med uddeling af oplysningsmidlerne.«
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f.

[Finansministeriets tilslutning foreligger. ]

København, den 14. marts 2022

Ane Halsboe-Jørgensen
/ Lotte Bjerre Kristoffersen
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 16-03-2022

