
 

 

 

 

 

 

 

 

OPLÆG 
 

Til revision af Regionsrådets beslutning af 20. september 2011 

 

 Københavns Kommune, Realdania og By og Havn har tilvejebragt det 

økonomiske fundament for etablering af et indendørs spillested i form af 

en multiarena i Ørestaden. 

 

 Region Hovedstaden tillægger det stor betydning for turisme-erhvervet og 

for kultur- og sportslivet, at der i regionen er kapacitet til at tiltrække en 

mangfoldighed af kulturelle, herunder sportslige aktiviteter, som ligger på 

et niveau, som en europæisk hovedstadsregion bør kunne tilbyde sine 

borgere.  

 

 Med den udvidede lokalemæssige kapacitet til gennemførelse af større 

indendørs kulturarrangementer har Regionsrådet besluttet at supplere den 

generelle pulje for støtte til større kulturarrangementer, som gennemføres 

i hovedstadsregionen. 

 

 Regionsrådet afsætter derfor i budgetrammen for regional udvikling 50 

mio. kr. til støtte af ”store internationale events” i perioden fra 2015 til 

2019. Midlerne udbetales i perioden i forhold til indkomne godkendte an-

søgninger.  

 

 Det afsatte beløb på kr. 50 mio. vil blive udbudt i puljer, som økonomisk 

støtte til ”store internationale kulturelle events”, der gennemføres i et eller 

flere spillesteder i årene 2015 – 2019. 

 

 Alle, som kan godtgøre, at de er i stand til at realisere ”store internationa-

le events”, vil efter en åben og transparent proces få mulighed for at søge 

om støttebeløb til arrangementerne. 

 

 Tildeling af støtten vil ske til de arrangementer, som ud fra Regionens 

kriterier, herunder den til enhver tid af Regionsrådet godkendte regionale 
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Side 2

kulturpolitik/begivenhedsstrategi, besidder de største kulturelle kvaliteter 

til glæde for Regionens borgere, og som kendetegnes ved, at de ikke vil 

kunne gennemføres på sædvanlige kommercielle vilkår. 

 

 Det vil fra Region Hovedstadens side være forudsat, at de arrangementer, 

som opnår støtte, kan gennemføres på spillesteder i Regionen. Hvis ar-

rangementerne gennemføres på den multiarena, som opføres af Køben-

havns Kommune og Realdania, er det en forudsætning for Regionens støt-

te, at arrangøren får adgang til arenaen på sædvanlige markedsmæssige 

vilkår på linje med andre, som ønsker at anvende arenaen til kulturelle ar-

rangementer. 

 

 Alle, som kan godtgøre, at de er i stand til at realisere ”store internationa-

le events”, vil kunne ansøge om støtte til gennemførelse af arrangemen-

terne. 

 

 Med denne beslutning har Regionsrådet i forhold til beslutningen af 20. 

september 2011 fjernet forudsætningen om, at støttede events skal gen-

nemføres på en såkaldt multiarena. Dette er sket efter henstilling fra Eu-

ropakommissionen i forbindelse med notifikation af den offentlige støtte, 

som den danske stat og Københavns Kommune yder til etablering af ny 

multiarena i Ørestaden. 

 

 

København, den 20. december 2012 

 

Kurt Bardeleben 


