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Høring om udkast til Europa-Nævnets bekendtgørelser 

 

Vedhæftet fremsendes udkast til tre bekendtgørelser vedrørende Europa-Nævnet:  

 Bekendtgørelse om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa, 

 Bekendtgørelse om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser 

indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om 

Europa, 

 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa. 

 

Bekendtgørelserne skal erstatte de gældende bekendtgørelser, henholdsvis nr. 1087 af 

18. november 2008, nr. 192 af 9. marts 2011 og nr. 200 af 9. marts 2011. De nye 

bekendtgørelser er primært en opdatering til gældende praksis og ny teknologi. 

Bekendtgørelserne er desuden gennemskrevet med henblik på lovtekniske forbedringer. 

De væsentligste ændringer gennemgås nedenfor. 

 

1. Bekendtgørelse om Europa-Nævnets virke 

Bekendtgørelse nr. 1087 af 18. november 2008 om Nævnet for Fremme af Debat og 

Oplysning om Europa (Europa-Nævnet) opdateres til Kulturministeriets ressort. 

Samtidig gennemføres visse moderniseringer og præciseringer, herunder: 

 Fastlæggelse af beskikkelsesperiodens længde (4 år) samt, hvem der har 

indstillingsret i forbindelse med enkelte medlemmers fratræden i utide. 

 Modernisering af godkendelsesproceduren for referater, så fysisk underskrift 

udelades.  

 Fjernelse af henvisninger til bestemte cirkulærer og regler. I stedet henvises til de 

til enhver tid gældende regler på de relevante områder. 

 

Desuden differentieres bestemmelser om godkendelse af driftsbudget, udarbejdelse af 

regnskabsinstruks og regnskabsaflæggelse over for Rigsrevisionen alt efter, om Slots- 

og Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen, eller om sekretariatet er 

udliciteret til 3. part. Dermed undgås ressourcekrævende dobbeltarbejde. 

 

 



 

Side 2 

2. Bekendtgørelser om tilskud fra Europa-Nævnet 

Bekendtgørelse nr. 192 af 9. marts 2011 om tilskud til Folketingets partier og danske 

partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet om tilskud til fremme af debat og 

oplysning i Danmark om Europa (Partipuljen) samt bekendtgørelse nr. 200 af 9. marts 

2011 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (Pulje A, B og 

C) er gennemskrevet med henblik på at sikre parallelitet ved samme forhold på tværs af 

puljerne, samt moderniseringer, præciseringer og opdatering til gældende praksis. 

 

Betingelser for tilskud 

Formuleringen vedrørende de aktiviteter, der kan ydes tilskud, præciseres. Der kan 

ydes tilskud til debat og oplysning ”om det europæiske fællesskab (EU)”. Den 

nuværende brede formulering ”om Europa” har givet anledning til problemer med 

aktiviteter, der ikke har fokus på EU. 

 

Nævnet får i forbindelse med behandling af partiernes treårige aktivitetsprogrammer 

hjemmel til at yde delvist tilsagn og dermed mulighed for at afslå at yde tilskud til de 

aktiviteter i programmet, der ikke opfylder formålet. 

 

Nævnet har længe haft mulighed for at tilføje yderligere betingelser for tilskud, som 

offentliggøres i forbindelse med en ansøgningsrunde. Den udviklede praksis synliggøres 

i de nye bekendtgørelser, herunder: 

 Krav om brug af nævnets logo 

 Betingelse om, at tilskud ikke anvendes til studie- og researchrejser, køb af 

produktions- og IT-udstyr samt inventar eller til honorarer og rejseomkostninger til 

medlemmer af Folketinget og Parlamentet.  

 Krav om årlige aktivitetsplaner og budgetter for 3-årige tilskud. 

 Betingelse i Partipuljen om, at tilskud ikke kan anvendes til personlige annoncer og 

kampagner eller til udenlandsrejser. 

 Begrænsning i Partipuljen om videreførelse af over- eller underskud mellem 

tilskudsårene. 

 Betingelse i pulje A, B og C om at støttede aktiviteter er offentlige.  

 

Lettelser for tilskudsmodtager 

Der fastsættes et ensartet overhead på max 5 % af tilskuddet til partierne og max 8 % 

til pulje B-organisationerne. Der gives hjemmel til, at tilskudsmodtagere i pulje A kan 

beregne sig overhead i forhold til de faktiske kapacitets- og 

administrationsomkostninger. 

 

Regnskab skal fremover aflægges og revideres som projektregnskab også for de 3-årige 

tilskud. 

 

Tilskud på eller under 100.000 kr. kan undlade revision af godkendt revisor. 

 

Det er hensigten, at bekendtgørelserne skal træde i kraft 1. juli 2017. 

 



 

Side 3 

Eventuelle spørgsmål rettes til fuldmægtig Merete Grane Larsen på mgl@kum.dk. 

 

Kulturministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 

udkastene til bekendtgørelser senest onsdag den 31. maj 2017. Bemærkninger sendes 

til kum@kum.dk samt stp@kum.dk. 

 

Udkastene til bekendtgørelser offentliggøres på Kulturministeriets hjemmeside 

www.kum.dk samt på høringsportalen https://www.borger.dk/for-

myndigheder/Sider/Om-hoeringsportalen.aspx 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Grane Larsen 

Fuldmægtig 

Medier, folkeoplysning og idræt 
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