
  

                

 

 

 

 

 

  

   
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             

  
 

               
            

         

 
             

          
       

  
  

            
         

 
      

     
     

   
        

   

 
 

             
          

     
 

EUROPA NÆVNETS ÅRSRAPPORT 2016 

Indledning 

Me finanslovens ve tagelse blev Europa-Nævnets tilsku sikret for en fireårig perio e til og 

me 2019. 

Et nyt Europa-Nævnet blev samti ig beskikket fra 1. januar 2016 til og me 31.  ecember 
2019 me Anne-Marie Mel gaar som forman . På nævnets konstitueren e mø e  en 16. 

marts 2016, blev Marcus Schmi t valgt til næstforman . 

Europa-Nævnet gennemførte i 2016 to ansøgningsrun er i Pulje C og en konference for til-

sku smo tagerne me u veksling af erfaringer. Desu en gennemførte nævnet en stu ierejse 
til Bruxelles og mø tes me Europau valgets forman skab. 

Nævnets sammensætning 

Europa-Nævnet beskikkes efter in stilling af  e fem største partier i Folketinget. Tre me -
lemmer blev skiftet u i forhol til forrige nævn. 

Nævnet besto såle es i 2016 af: 

Anne-Marie Mel gaar - forman (S) 
Marcus Schmi t – næstforman (DF) 

Henrik Høegh (V) 
Thyra Frank (LA) frem til 28. november 2016 

Susanne Fly tkjær (EL) 

Regelgrundlag 

Rammerne for Europa-Nævnets arbej e og kriterier for at mo tage støtte gennem  e fire 
puljer er beskrevet i Finanslovens tekstanmærkninger og tre beken tgørelser. Ne enståen e 

u gjor e i 2016 Europa-Nævnets regelgrun lag: 

H.C. An ersens Boulevar 2 • DK-1553 København V • +45 3373 3373 • www.kulturstyrelsen. k • post@kulturstyrelsen. k 
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• Finanslovskonto 21.51.01.40 
• Tekstanmærkninger nr. 200. a 21.51.01 samt A tekstanmærkning nr. 200 
• Beken tgørelse nr. 1087 af 18. november 2008 om Nævnet for Fremme af Debat og 

Oplysning om Europa 
• Beken tgørelse nr. 192 af 9. marts 2011 om tilsku til Folketingets partier og  anske 

partier og bevægelser in valgt i Europa-Parlamentet til  ebat og oplysning i Danmark 
om Europa 

• Beken tgørelse nr. 200 af 9. marts 2011 om tilsku til fremme af  ebat og oplysning i 
Danmark om Europa 

Der blev i 2016 ikke æn ret i nævnets regelgrun lag. 

I slutningen af 2012 trå te finansministeriets cirkulære om in efrysning af statens restmi ler 

i kraft. Ifølge reglerne in efryses tiloversblevne tilsku smi ler,  er  erme ikke umi  elbart 
kan overføres fra et tilsku sår til  et næste. For nævnet bety er  et, at  e mi ler,  er frigi-

ves fra projekter,  er ikke afvikles efter planen, ikke kan overføres til for eling i efterfølgen e 
tilsku sår, som ellers anført i tekstanmærkningen. 

Ordinære tilskud 2016 

Europa-Nævnets bevilling i 2016 var på 20,4 mio. kr., hvoraf 18,6 mio. kr. skulle for eles til 
oplysningsprojekter om Europa, mens 1,8 mio. kr. gik til a ministration. 

Finansministeriet u mel te i juni 2016 en  ispositionsbegrænsning, som for Europa-Nævnet 
betø at tilsku  et i 2016 til for eling til oplysningsaktiviteter blev 100.000 kr. min re en  

bevilget på finansloven. Den en elige bevilling var såle es 18,5 mio.kr. Til gengæl var  er 
et stort tilbageløb fra aktiviteter,  er ikke blev gennemført, hvoraf  et var muligt at genan-

ven e 180.804 kr. til nye projekter i  e or inære ansøgningsrun er i løbet af året. 

De enkelte puljer og for elingen af bevillingen på puljerne beskrives i  etaljer ne enfor. 

Tilsku smo tagerne får tilsku fra 4 puljer, hvoraf  er i 3 af puljerne (Partipuljen, Pulje A og 
Pulje B) y es tilsku for en 3-årig perio e. En ny treårig perio e starte e 1. januar 2015. 

Ansøgningsrun en for  isse 3-årige tilsku i perio en 2015-2017 blev afhol t i efteråret 2014 

og afgørelserne me  elt me io  ecember 2014. Tilsku  ene bliver givet un er foru sætning 
af finanslovens ve tagelse og tilsku  ets optagelse på finansloven i 2016 og 2017. Nævnet 

for elte ikke  e ful e beløb afsat til pulje A og B i perio en 2015-2017, se tabel 1. Tilovers-

blevne mi ler i Pulje A og B skal ifølge tekstanmærkningerne i finansloven for eles i Pulje C, 
se tabel 2. 

I  en fjer e pulje, Pulje C blev  er afhol t to ansøgningsrun er for tilsku til projekter,  er 

blev gennemført i 2016. I første ansøgningsrun e, som blev afhol t i efteråret 2015, og som 
ve rørte oplysningsaktiviteter i hele 2016, blev knapt 2,6 mio. kr. for elt. I 2. ansøgnings-

run e, hvor afgørelserne blev offentliggjort i maj 2016, blev  er for elt ca. 2 mio. kr. til akti-
viteter i 2. halv el af 2016. Puljen i 2. ansøgningsrun e besto af  en resteren e  el af 

2016-bevillingen samt tilbageløb fra projekter,  er blev afsluttet fra 1. januar til 1. april 2016 
og overførte tilsku smi ler,  er ikke blev benyttet i Pulje A og B. Se tabel 2. 
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Tabel 1. Oversigt over for eling af bevilling i 2016 på puljer 

Antal 

bevillinger 

Samlet fordelt 

bevilling 2016, kr. 

Finanslovsbevilling 

2016, kr. 

Partipuljen 10 7.600.001 7.600.000 

Pulje A 4 3.120.833 3.200.000 

Pulje B 10 3.456.563 3.700.000 

Pulje C 73 4.603.408 4.100.000 

Dispositionsbegrænsning -100.000 

I alt 18.780.805 18.500.000 

U over at tiloversblevne mi ler i Pulje A og Pulje B overføres til for eling i Pulje C, kan tilba-

geløb af tilsku ,  er ikke anven es i  e bevilge e projektaktiviteter, genanven es til nye til-
sagn in en for samme finansår, jf. ovenfor. Derfor er forbruget til bevillinger højere en årets 

finanslovsbevilling. 

Tabel 2. Oversigt over økonomi i Pulje C 2016 
Bevilling på Finanslov 2016 4.100.000 

Overført fra Pulje A 79.167 

Overført fra Pulje B 243.437 

Forbrugt tilbageløb 2016* 280.804 

Dispositionsbegrænsning -100.000 

I alt til for eling 2016 4.603.408 

Tilsagn i 1. run e 2.562.338 

Tilsagn i 2. run e 2.041.071 

I alt bevilgede tilskud 2015 4.603.409 

*180.804 kr. blev brugt til nye tilsagn og 100.000 kr. blev brugt på  ispositionsbegrænsnin-

gen. 

Partipuljen 

Partipuljen kan søges af partier og bevægelser valgt in i Folketinget eller Europa-Parlamentet. 
Selvom Partipuljens bevillinger er 3-årige, er tilsku  ene i  e tre år ikke nø ven igvis  e 
samme. Tilsku  ene bliver hvert år u regnet i forhol til man ater i folketinget og i 
Europa-Parlamentet. Tilsku  ene i 2016 er  erfor korrigeret på baggrun af folketings-
valget i juni 2016 samt  iverse partiskift. 
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Tabel 2. For eling af tilsku i partipuljen 2015-2016 
Parti/Bevægelse Tilskud 2015 Tilskud i 2016 
Alternativet 383.619 

Dansk Folkeparti 1.381.275 1.422.286 

Det Konservative Folkeparti 592.828 551.302 

Det Ra ikale Venstre 723.863 580.254 

Enhe slisten 456.194 456.000 

Folkebevægelsen mo EU 476.353 464.444 

Liberal Alliance 412.516 441.524 

Social emokraterne 1.550.388 1.567.048 

Socialistisk Folkeparti 651.066 565.778 

Venstre 1.355.516 1.167.746 

I alt Partipuljen 7.599.999 7.600.001 

Pulje A 

Organisationer,  er har oplysning om Europa som hove formål mo tager tilsku gennem Pulje 
A. 
Tabel 3. For eling af tilsku i pulje A 2015-2017 

Pulje A Tilskud 2016 I alt 2015 –2017 
Den Danske Europabevægelse 1.050.333 3.151.000 

Fagbevægelsen mo Unionen 266.667 800.000 

Nyt Europa 750.000 2.250.000 

Oplysningsforbun et DEO 1.053.833 3.161.500 
I alt pulje A 3.120.833 9.362.500 

Pulje B 
Organisationer,  er har oplysning om Europa som  elformål mo tager tilsku fra Pulje B. 

Tabel 4. For eling af tilsku i pulje B 2015-2017 

Pulje B Tilskud 2016 I alt 2015  2017 
AOF Danmark 475.000 1.425.000 
NOAH 225.000 675.000 
Det Økologiske Rå  233.333 700.000 
Efterskoleforeningen 373.333 1.120.000 
FIC 580.000 1.740.000 
Folkehøjskolernes Forening 183.333 550.000 
Forbrugerrå et Tænk 351.667 1.055.000 
INFORSE-Europe 271.667 815.000 
Liberalt oplysningsforbun LOF 354.667 1.064.000 
Socialpolitisk Forening 352.000 1.056.000 
Det Økologiske Rå * 48.610 
Socialpolitisk Forening* 7.953 
I alt Pulje B 3.456.563 10.200.000 

*Ekstra bevilling som kompenserer for fejlu betalinger ve afslutningen af forrige tilsku sperio e. 
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Pulje C 
Tilsku fra  enne pulje gives til enkeltståen e lokale aktiviteter eller større regionale eller 
lan s ækken e projekter. Bå e organisationer og privatpersoner kan søge om tilsku fra 

puljen,  er i mo sætning til  e øvrige puljer, ikke til eles for en treårig perio e. Projekterne 
skal gennemføres in en for tilsku såret. Tilsku y es efter ansøgning,  er skal in ehol e en 

projektbeskrivelse og bu get for aktiviteten. Der afhol es to ansøgningsrun er om året. 

Tabel 5. Ansøgninger og tilsagn i pulje C for elt på ansøgningsrun er i 2016 

2015 Antal 

ansø 

gere 

Samlede 

projektbud 

getter i an 

søgningerne 

i kr. 

Ansøgt beløb 

i kr. 

Bevilget be 

løb i kr. 

Antal 

tilsagn 

Gennem 

snitligt til 

skud i kr. 

1.run e 90 24.307.141 11.402.430 2.562.338 39 65.701 

2.run e 73 17.615.355 8.337.296 2.041.071 34 60.032 

I alt 163 41.922.496 19.739.726 4.603.409 73 63.060 

Tilsku fra Pulje C kan søges til eksempelvis  ebatmø er, konferencer, u arbej else af oplys-

nings- og un ervisningsmateriale, pro uktion af TV- og ra ioprogrammer, etablering af webin-

formation og an et, som f.eks. brætspil, rollespil og tværgåen e initiativer. 

Tabel 6. For eling af ansøgninger på typer af projekter i 2016 

Type Antal ansøg 

ninger 

Antal afslag Antal til 

sagn 

Tilskud i alt i ka 

tegorien 

Arrangementer mv. 36 21 15 1.006.540 

Ra io/TV 80 41 39 2.475.919 

WEB 10 7 3 100.000 

Publikationer mv. 25 14 11 678.200 

An et 12 7 5 342.750 

I alt 163 90 73 4.603.409 

Europa Nævnets initiativer i 2016 
Det nye nævn har fortsat  en strategiske linje fra forrige perio e, som er: 
• at arbej e efter en bevi st strategi i u  elingen af tilsku smi ler, 

• at arbej e for stor geografisk spre ning af såvel tilsku som oplysning 
og  ebat, 

• at tiltrække nye ansøgere, 
• og at sikre korrekt forvaltning. 

Den 15. september 2016 mø tes forman skaberne for Europa-Nævnet og Folketingets Euro-

pau valg. Erik Christensen og Kenneth Kristensen Berth blev orienteret om Europa-Nævnets 

oplysningsarbej e af Anne-Marie Mel gaar og Marcus Schmi t. Europau valgets forman -
skab u trykte anerken else af nævnets fokus på regnskab og opfølgning af  e projekter,  er 
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får tilsku . Desu en blev fremti ige oplysningsu for ringer a resseret, herun er  en geogra-

fiske u for ring i ansøgerfeltet. 

Nævnet har også i 2016 prioritere in satser for en større geografisk spre ning af oplysnings-
aktiviteterne ve særligt at annoncere ansøgningsrun er i en række lokale og regionale  ag-

bla e. 

Den bre e annoncering resultere e i alt i 49 nye ansøgere,  er ikke ti ligere har fået tilsku . 

Det svarer til 30 % af alle ansøgningerne i 2016. Af  e 49 nye ansøgere kom 29 fra Køben-
havn og omegn, 14 fra Jyllan , 4 fra Sjællan u en for hove sta sområ et og 1 fra Fyn og 

øerne. Den bre e annoncering fører såle es ikke til større geografisk spre ning i ansøgerfel-
tet, men  erimo til friskt blo og nye spæn en e initiativer. 

Indstilling om nye bekendtgørelser 

Si en 2012 har Europa-Nævnet strammet op på regler og proce urer for tilsku og regnska-
ber me henblik på at sikre, at mi lerne anven es korrekt og i overensstemmelse me for-

målet. Der er i  isse år stor offentlig fokus på hvor an tilsku smi ler forvaltes og Europa-
Nævnet er i  en unikke position, at  et i forbin else me offentliggørelse af en ny ansøg-

ningsrun e har mulighe for at in føre nye betingelser for tilsku i tillæg til  e regler,  er 
gæl er ifølge beken tgørelsen. Dette har nævnet benyttet sig af i forbin else me opstram-

ningen af forvaltningen. 

De gæl en e beken tgørelser,  er er fra 2011, afspejler efter nævnets opfattelse en an en 

ti på et an et teknologisk sta e og me et an et syn på forvaltning af tilsku . Europa-
Nævnet har  erfor i efteråret 2016 anmo et ministeren om en revision af beken tgørelserne 

om tilsku fra nævnets puljer bl.a. me nævnets egne regler, men også me a ministrative 
lettelser for tilsku smo tagerne og an re mo erniseringer. 

Ifølge tekstanmærkninger til finansloven fastsætter kulturministeren nærmere regler om til-

sku  ene efter in stilling fra nævnet. 

Erfaringskonferencen i København 

Den 14. september 2016 afhol t nævnet årets erfaringskonference på H. C. An ersens Bou-

levar i Kulturstyrelsen. Erfaringskonferencen har været afhol t si en 2011, og er blevet til 
u fra et ønske fra tilsku smo tagerne om at etablere et forum for vi en eling og erfarings-

u veksling. 

Europa-Nævnets forman bø velkommen og fremhæve e, at  er p.t. er megen  ebat om 

EU i Danmark i lyset af finanskrise, flygtningekrisen, Brexit og æn ringerne i Europol-
samarbej et m.v. Spørgsmålet er  erfor om Europa-Nævnets tilsku har u spillet sin rolle, 

eller om  er tværtimo er mere brug for tilsku smi ler for at kvalificere  ebatten. 

Konferencens hove taler var Poul Skytte Christoffersen,  er er forman for Tænketanken 
Europa. Han tog u gangspunkt i Brexit i et bu på hvor an og om Europa bliver be re til 
at løse u for ringerne. Poul Skytte Christoffersen slog fast, at et vigtigt bu skab til  an-
skerne er, at vi ikke kan forvente at  en løsning,  er kommer for UK, vil kunne omsættes 
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til an re lan e. Han fremhæve e, at EU har mange u for ringer, bl.a. problemer me til-
tro hos borgerne og frygt for  e fremme e, bekymring for øget globalisering samt et sti-
gen e økonomiske skel mellem Nor - og Sy europa. I sy er  er fortsat økonomisk krise i 
Grækenlan , Italien, Spanien og Portugal. Det kan knække Europa mi t over. 

Thomas Lauritzen, Europare aktør på Politikken og Anne-Mette Vestergaar , kontorchef 

for Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark  ebattere e pressens mulighe er 
for at formi le relevant EU-stof. Det blev fremhævet, at  et er blevet sværere at få oplys-

ninger fra Kommissionen, som har æn ret sin strategi si en Junckers tiltræ en me stær-
kere central styring. Parlamentet har  erimo  en mo satte strategi. Det blev  esu en 

fremhævet, at  er generelt er kommet mange flere artikler om EU i  ansk presse og at 
kvaliteten si en valget i 2014 er steget. De store me ier trækker imi lerti  eres journali-

ster hjem fra Bruxelles. 

Kim Schrø er, professor ve Institut for kommunikation og humanistisk Vi enskab på RUC 
hav e til opgave at inspirere konferencens  eltagere til kommunikationen me  eres mål-

grupper. Me iebrugere sammensætter i  ag  eres egen nyhe s ækning ve hjælp af en 
lang række me ier. Kim Schrø er bi rog til et nuanceret og helhe sorienteret bille e af, 

hvor forskellige typer af me iebrugere i Danmark i  ag henter  eres informationer om, 
hva  er foregår i samfun et omkring  em. 

Erfaringer fra projekter blev formi let gennem 3 oplæg. Christian Fries og hans bror har 
u viklet EUsi en som et friti sprojekt me over 11.000 følgere, og vi fik bå e in blik i 

successer og fiaskoer. LOF og AOF har samarbej et me DI og COI om bl.a. en hus-
stan som elt avis og  ebatter om retsforbehol et, hvilket bå e har me ført lavere til-

sku sbehov og været baggrun for at projektet kunne la e sig gøre på kort ti . Alternati-
vets erfaringer me Politiske Laboratorier blev  esu en formi let til  eltagerne me go e 

rå om processen. 

Erfaringerne blev også  elt gennem styre e cafe-samtaler. Der var generelt stor tilfre she  
me arrangementet, hvor ca. 100  eltog. 

Europa Nævnet i Bruxelles 

På baggrun af  et store u bytte, som nævnet ti ligere har haft af mø erækker i Bruxelles 
beslutte e  et nye nævn at gennemføre en stu ietur i 2016. 

I Parlamentet fik nævnet  røftelser me parlamentarikerne Morten Helveg Petersen, An ers 
Vistisen og Jørn Dohrmann, Morten Lykkegaar og Margrete Auken. Parlamentarikerne frem-

hæve e bl.a.  e forskellige arbej sprocesser,  er er i Parlamentet og i  et  anske Folketing 
og mulighe erne for offentlig  ebat i processerne. 

Desu en mø tes nævnet me Folketingets repræsentant ve EU, Klaus An ersen, som også 

fremhæve e koor inationen mellem  en  anske proces og EU’s proces samt  irektøren for 
Parlamentets General irektorat, Kristian Knu sen,  er fremhæve e, at u viklingen kan føre 

til flere kategorier af me lemslan e. En elig fik nævnet en in føring i tolketjenestens arbej e 
fra chefen for  en  anske kabine, Lene Meyer. 
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U en for Parlamentet mø tes nævnet me ambassa ør Kim Jørgensen og ambassa erå  
Christel Maertens i Den Danske EU Repræsentation for at få en op atering ve røren e  en 

politiske situation og  e  anske mulighe er i forbin else me Brexit. 

I Margrete Vestagers kabinet mø tes nævnet me policy officer Mette Dyrskjøt, som fortalte 

om kommisærens arbej e. 

Europa-Nævnet  røfte e  esu en borgerin fly else og  eltagelse i  emokratiet me lobbyor-
ganisationen Corporate Europe Observatory og forskningsinstitutionen ETUI - fagforeninger-

nes forskningsenhe . 

Fremtidige udfordringer og tiltag 

Det er fortsat en u for ring at få ansøgninger fra især Fyn, Sjællan og øerne, men også 

Jyllan er sparsomt repræsenteret i forhol til befolkningen. Nævnet opfor rer  erfor lokale 
foreninger til at søge støtte til  ebatarrangementer og events. 

For at styrke oplysning og  ebat i  e geografiske områ er, hvor nævnet mo tager få ansøg-

ninger, vil nævnet  esu en un ersøge mulighe en for at u vi e samarbej et me folkeop-
lysningen, herun er skabe alliancer me folkebibliotekerne, som generelt har stor lokal be-

ty ning som fysisk samlingsste me go appel til brugerne og stigen e besøgstal på tværs 

af al ersgrupper. 

De treårige puljer Partipuljen samt Pulje A og Pulje B skal  esu en i 2017 u by es i en an-
søgningsrun e for en ny tilsku sperio e 2018-2020. Samti ig afhol es 2 ansøgningsrun er i 

Pulje C. Det forventes, at  er vil være trå t nye tilsku sbeken tgørelser i kraft, som nævnet 
implementerer i nye ansøgningsskemaer, vejle ninger og proce urer. 

Der er en overflo af information i  et  igitale univers, og  et er svært at trænge igennem 

me bu skaber og reel information. Nævnet opfor rer  erfor ansøgerne til at tænke utra iti-
onelt og til at samarbej e om oplysningskampagner,  er kan få li t mere vægt en hvis 

spre te tiltag gennemføres af organisationer enkeltvis. De hi ti ige erfaringer viser  esu en, 
at man sparer bå e ti og penge, hvis flere organisationer vælger at gå sammen i partner-

skaber. 

Den årlige erfaringskonference afhol es  en 19. september 2017. Nævnet mø es  esu en til 

Folkemø et på Bornholm for at  eltage i tilsku smo tagernes mange EU-arrangementer. 
-o0o-
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