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Undervisningsministeriet. København, den 24. maj 2018.

a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det under punkt b. nævnte
forslag til fordeling af udlodningsmidlerne til undervisning inden for et samlet beløb på 17.823.299
kr. Udgifterne afholdes af udlodningsfonden til undervisning, jf. § 07.18.03. Undervisningsministeri-
ets fond til undervisningsformål.

b. I henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
anvendes 20,7 procent overskuddet fra Danske Spil og Klasselotteriet, der tilfalder gruppe 3 af over-
skudsmodtagerne, til undervisningsformål. Midlerne fordeles af undervisningsministeren med god-
kendelse af Finansudvalget.

Udlodningsmidler til undervisning udgør i 2018 17.823.299 kr. og anvendes til fordeling som pro-
jekttilskud efter ansøgning samt til afholdelse af administrationsudgifter. Beløbet er sammensat såle-
des:

Beløb/ kr.

20,7 pct. til undervisning 13.305.896

Overført fra 2017 3.517.403

Midler til administration 1.000.000

Midler, som skal fordeles som projekttilskud, udgør 16.823.299 kr. Beløbet foreslås udmøntet i
2018 til følgende formål:

Styrket indsats for højtbegavede
Indsatsområdet omfatter udvikling af materialer, der skal fremme indsatsen for højtbegavede elever

i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser. Der er behov for udvikling af
materialer til elever, der savner udfordringer, keder sig og ikke yder de præstationer, de har potentia-
le til. Formålet med materialerne skal være at styrke udviklingen af højtbegavede elever og en under-
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visning tilpasset disse elevers særlige behov og evner. I forlængelse heraf, skal materialerne under-
støtte bekæmpelsen af, at højtbegavede elever underpræsenterer og mistrives.

c. Fordelingen af udlodningsmidlerne på temaer forudsættes i Lov nr. 1532 af 19. december 2017 om
udlodning af overskud og udbytte fra lotteri forelagt Finansudvalget.

e. Med henvisning til foranstående anmodes om tilslutning til den foreslåede anvendelse af Undervis-
ningsministeriets andel af udlodningsmidlerne til undervisning. Udgifterne afholdes af § 07.18.03.
Undervisningsministeriets fond til undervisningsformål.

f. I henhold til Lov nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
forelægges sager om fordeling af udlodningsmidler af undervisningsministeren direkte for Finansud-
valget.

København, den 24. maj 2018

MERETE RIISAGER

/ Anne Fløe

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-06-2018
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