
 
 

1 
 

 Sekretariatet 
 
 
 
Kongens Vænge 2 
3400  Hillerød 
 

Telefon 38 66 50 00 
Direkte 3866 5024 

Web www.regionh.dk 
  

CVR/SE-nr: 29 19 06 23 
 
Dato: 22. september 2014 
 

 

 

Til: Regionsrådets medlemmer 

ESC 2014 - ydelse af ekstraordinært tilskud til Wonderful Copenhagen i forbin-
delse med dækning af Projektselskabets gæld  
 
I forbindelse med forretningsudvalgets møde den 17. september 2014 er der blevet 
bedt om et notat om, hvorvidt regionen har været retligt, kontraktligt forpligtet til at 
bidrage til dækning af underskuddet i Wonderful Copenhagen stiftede projektselskab, 
som indgik værtsby- og venueaftale med Danmarks Radio om afvikling af det europæ-
iske melodi grand prix – ESC 2014. 
 
Baggrund 
Som en konsekvens af det danske bidrags sejr i det europæiske melodi grand prix – 
European Song Contest 2013 – skulle konkurrencen i 2014 afvikles i Danmark. 
 
Regionsrådet blev på sit møde i juni måned sidste år orienteret om mulighederne for at 
få arrangementet til København og orienteret om, at regionsrådsformanden på regions-
rådets vegne bakkede op bag idéen om at få begivenheden til København – en begi-
venhed, som var i overensstemmelse med målsætningerne i den begivenhedsstrategi, 
som er en del af regionens erhvervsudviklingsstrategi. Regionsrådsformanden afgav 
sammen med Københavns Kommunes overborgmester en erklæring til støtte for kon-
kurrencens afvikling i København. 
 
Regionsrådet traf i september 2013 beslutning om at yde økonomisk støtte til begiven-
heden. Regionsrådet var ikke kontraktligt forpligtet til at yde støtte, men regionsrådet 
valgte at prioritere begivenheden gennem økonomisk støtte, som regionen efter lov-
givningen har mulighed for at yde. I februar måned 2014 gav regionsrådet efter an-
søgning en tillægsbevilling. Regionsrådet var heller ikke forpligtet til det, men valgte 
at følge sin tidligere beslutning op ved at yde supplerende støtte. Forretningsudvalget 
beklagede i forbindelse med sin behandling af sagen, at det havde været nødvendigt 
med yderligere støtte, hvilket måtte forstås som en tilkendegivelse om, at yderligere 
tilskud til gennemførelse af begivenheden ikke kunne forventes. 
 
Regionsrådet tog på sit møde i april til efterretning, at administrationen ville anmode 
Wonderful Copenhagen om at indestå for Projektselskabets gæld og indestå for, at 
Projektselskabets leverandører kunne betales. De retlige, kontraktslige forpligtelser 
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har i denne sag således bestået mellem de parter, der indgik værtsby- og venueaftalen, 
DR og Projektselskabet. Region Hovedstaden har herudover anmodet Wonderful Co-
penhagen om at indestå for Projektselskabets gæld og for at leverandørgæld kunne be-
tales.  
 
På sit møde den 3. juni besluttede forretningsudvalget at anmode Wonderful Copen-
hagen om en redegørelse og et regnskab for afviklingen af ESC 2014.  
 
På baggrund af redegørelse og regnskab traf regionsrådet på sit møde i august – stadig 
uden at være retligt forpligtet til det – beslutning om at yde et ekstraordinært tilskud 
mod tilbagebetaling til Wonderful Copenhagen med henblik på at Wonderful Copen-
hagen kunne opfylde den indeståelse for Projektselskabets gæld, som regionen havde 
anmodet fonden om at påtage sig. 
 
Wonderful Copenhagens ansvar 
Det har været administrationens opfattelse, at Wonderful Copenhagen som stifter af 
Projektselskabet som operatørselskab for værtsbyopgaven måtte bære ansvaret for at 
opgaven blev gennemført og for at underskuddet blev dækket. Sagsfremstillingen til 
regionsrådets møde i august, hvor regionsrådet fik forelagt Projektselskabets redegø-
relse for forløbet og selskabets foreløbig regnskab, bygger da også på dette grundlag.  
 
Det fremgår af mødesagen, at der efter administrationens opfattelse er baggrund for at 
fastholde Wonderful Copenhagen på dækning af underskuddet og at dette kan lade sig 
gøre ved den foreslåede model, hvor regionen som aftalepart i henhold til Wonderful 
Copenhagens resultatkontrakt yder et ekstraordinært tilskud til dækning af Projektsel-
skabets underskud – et tilskud, som Wonderful Copenhagen tilbagebetaler i de kom-
mende år gennem en årlig reduktion af det ordinære driftstilskud på 7 mio. kr. 
 
Region Hovedstaden har som nævnt ikke været kontraktligt eller på anden måde retligt 
forpligtet i henhold til de indgåede aftaler til at dække underskuddet. Men regionen 
har – som det fremgår af mødesagen fra april – en selvstændig interesse i, som led i 
den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi, at regionen fortsat kan tiltrække store begi-
venheder. Et forløb, hvor et offentligt støttet operatørselskab i givet fald måtte likvide-
re med tab for tredjemand, herunder leverandører, til følge, vil modvirke bestræbelser-
ne på at realisere denne del af erhvervsudviklingsstrategien. 
 
Region Hovedstaden har ikke været kontraktligt forpligtet til at yde underskudsdæk-
ning, men regionens bestående kontraktsrelation med Wonderful Copenhagen giver 
mulighed for at regionen kan lægge en del af pengene til en underskudsdækning ud og 
mulighed for at få dem igen. Den mulighed har den anden offentlige hovedtilskuds-
yder til afviklingen af ESC 2014, Københavns Kommune ikke. Hvis kommunen skulle 
bidrage yderligere til dækning af Projektselskabets underskud måtte det være i form af 
et engangstilskud, som kommunen ikke kunne kræve tilbagebetalt. 
 
Den løsning, som regionsrådet har valgt, indebærer,  
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at berettigede kreditorer har kunnet få dækning for deres krav,  
at Wonderful Copenhagen i 2014 dækker 21 % af Projektselskabets underskud og  
at Wonderful Copenhagen fra 2015 - 21 dækker de resterende 79 %.  
 
 
 


