
 

 

 

  

 

 

Kongens Vænge 2 

3400  Hillerød 

 

Telefon 38 66 50 00 

Web www.regionh.dk 

  

CVR/SE-nr: 29 19 06 23 

 

 

 

 

Tilsynet 

Statsforvaltningen 

Storetorv 10 

6200 Aabenraa 

 

 

Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende Region Hovedstadens økonomiske 

engagement i forbindelse med afholdelse af Eurovision Song Contest 2014 

 

 

Statsforvaltningen har bedt om en udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden, 

idet Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Region Hovedstaden yder økono-

misk bidrag til afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014) i form af 

støtte til istandsættelse og indretning af B&W-hallerne på Refshaleøen, ejet af Refsha-

leøens Ejendomsselskab (REDA). Statsforvaltningen har, til brug for vurdering af, om 

der skal rejses en tilsynssag, anmodet regionsrådet i Hovedstaden om en udtalelse med 

en redegørelse for, at den ydede støtte er lovlig, herunder om støtten lovligt kan ydes 

efter § 3a i lov nr. 1104 af 29. december 1999 om Kulturministeriets kulturaftaler med 

kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, som ændret ved lov nr. 

563 af 24. juni 2005.  

 

§ 3a fastlægger regionernes opgaver på kulturområdet, og det fremgår af bestemmel-

sen at ”regionerne kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle 

kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.”  

 

Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at regionerne kan medvirke i form af at 

yde tilskud, stille garantier eller selv varetage opgaven. Det fremgår også, at regioner-

ne selvstændigt kan arbejde med enkeltstående kunstneriske arrangementer, udstillin-

ger, festivaler, stævner, messer mv. Med enkeltstående menes, at de kun finder sted én 

gang og har en kort tidshorisont. Det fremgår endeligt af bemærkningerne, at regio-

nerne ikke kan forestå anlægsopgaver eller bidrage til kulturelle anlæg på anden vis. 

Den koordinerende rolle, som regionerne kan spille på kulturområdet, skal ske som led 

i arbejdet med udarbejdelse af udviklingsplaner for den overordnede regionale udvik-

ling. Medvirken til kulturelle arrangementer er navnlig relevant med regionens udvik-

lingsopgaver på eksempelvis erhvervs- og turismeområderne.  

 

Afviklingen af ESC 2014 i hovedstadsregionen er en enkeltstående kulturbegivenhed 

og udgør en del af den regionale begivenhedsstrategi, ligesom den supplerer initiativer 

i den regionale udviklingsplan, som regionsrådet har vedtaget i henhold til planloven. 
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Regionen har således efter national lovgivning mulighed for at støtte enkeltstående 

kulturbegivenheder.  

 

I forbindelse med klargøringen af B&W-hallerne er der indgået aftale mellem Dan-

marks Radio og Projektselskabet ESC 2014 (Projektselskabet). Projektselskabet er 100 

% ejet af Fonden Wonderful Copenhagen, og finansieres med tilskud fra Wonderful 

Copenhagen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Selskabets formål er at 

varetage opgaver i forbindelse med forberedelse og afvikling af ESC 2014, herunder 

at stille de fysiske rammer til rådighed for Danmarks Radios afvikling af kulturbegi-

venheden. Projektselskabet afholder udgifter til de særindretninger af B&W-hallerne, 

der er nødvendige til afholdelse af ESC 2014. Der er ifølge Projektselskabets oplys-

ninger tale om en række ændringer og installationer, som er midlertidige, og som fjer-

nes igen når ESC 2014 er slut. Ændringerne kan ikke betegnes som varige forbedrin-

ger, og kan ikke danne grundlag for B&W-hallernes mulige fremtidige brug som 

eventlokalitet eller kulturinstitution. Ifølge Projektselskabets oplysninger vil udgifter, 

som må betragtes som varig vedligeholdelse eller forbedring af B&W-hallerne blive 

afholdt af REDA. Projektselskabet har ikke til formål at generere overskud, og vil, 

som det fremgår ovenfor, blive opløst efter afslutningen af ESC 2014. 

 

Regionsrådet i Region Hovedstaden har den 24. september 2013 bevilget 7 mio. kr. til 

støtte til afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014) i København, samt 

stillet 3 mio. kr. i underskudsgaranti. Som bilag til dagsordenen var vedlagt støtteer-

klæring af 29. august 2013, og der er af 18. oktober 2013 indgået aftale med vilkår for 

bevillingen. Støtteerklæring og aftalen vedlægges. Regionsrådet traf desuden den 4. 

februar 2014 beslutning om at bevilge yderligere 4,34 mio. kr. til finansiering af ESC 

2014, ligesom underskudsgarantien samtidig blev frigivet. Mødesagerne er vedlagt 

som bilag. Til orientering vedlægges tillige redegørelse for budgetudvidelsen offent-

liggjort af Wonderful Copenhagen den 5. februar 2014. Midlerne fra regionen er ydet 

inden for rammerne af regionens budget til ”Øvrig Regional Udvikling”, og har som 

led i begivenhedsstrategien til formål at øge kendskabet til regionen og en heraf afledt 

øget omsætning fra turisme m.v. Tilskuddet er ydet til Projektselskabet.  

 

Region Hovedstaden er på baggrund af ovenstående af den opfattelse, at der er hjem-

mel til at yde støtten som støtte til en enkeltstående kulturbegivenhed i medfør af § 3a 

i lov om kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes op-

gaver på kulturområdet. 

 

 

 

Bilag: 

- Støtteerklæring af 6. september 2013 

- Aftale mellem Region Hovedstaden og Projektselskabet af 18. oktober 2013 

- Mødesag af 24. september 2013 

- Mødesag af 4. februar 2014 

- Redegørelse fra Wonderful Copenhagen 5. februar 2014 
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