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Kulturministerens redegørelse om Statsrevisorernes beretning nr. 16/2014 

om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 

 

Statsrevisorerne har den 24. juni 2015 afgivet beretning om budgetoverskridelsen 

ved Eurovision Song Contest 2014.  

 

Jeg vil gerne kvittere for beretningen, som indeholder en række læringspointer.  

 

I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen 

om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 umiddelbart har givet 

anledning til.  

 

Jeg har med tilfredshed noteret, at beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger 

ikke indeholder kritik af DR’s rolle i forbindelse med budgetoverskridelsen. 

 

Rigsrevisionen anbefaler i beretningen, at ”Kulturministeriet sammen med øvrige 

relevante aktører, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet (i dag Social- og 

Indenrigsministeriet), tager initiativ til principielt at drøfte finansiering og styring af 

større kulturelle begivenheder, som indebærer et samarbejde på tværs af offentlige 

myndigheder og institutioner, fonde og private virksomheder. Formålet er at medvirke til 

at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner på baggrund af formelle 

rammebetingelser og egeninteresser ikke agerer på bekostning af den samlede 

opgaveløsning.”  

 

Jeg er enig i, at der er behov for en principiel drøftelse af styringen og finansieringen af 

fremtidige, større kulturbegivenheder. Det er vigtigt, at sådanne begivenheder også i 

fremtiden kan gennemføres i Danmark.  

 

Et udvalg under ministeriet afgav i 2006 publikationen ”Anbefalinger for god ledelse af 

større kulturprojekter”. Publikationen har karakter af en håndbog for dem, der skaber, 

leder eller yder tilskud til kulturprojekter. Jeg finder, at publikationen kan udgøre et 

grundlag for det videre arbejde. 



 

 

Side 2 

 

Kulturministeriet har indbudt Social- og Indenrigsministeriet til en drøftelse af 

principper for styring og finansiering af fremtidige, større kulturbegivenheder. På 

baggrund af mødet med Social- og Indenrigsministeriet tages stilling til, hvordan andre 

offentlige myndigheder og private institutioner kan inddrages i arbejdet.  

 

Jeg vil orientere Statsrevisorerne om det videre arbejde.  

 

Kopi af dette brev er sendt til Rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 4. sal, 1264 København 

K. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bertel Haarder 

 

 

 


