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Spørgsmål:
Multiarena:
Jeg skal bede om at få oplyst, hvortil der forventes brug af 10 mio. kr. i forbindelse med den nye
multiarena? Er der på nuværende tidspunkt noteret kulturelle eller andre aktiviteter i arenaen, som
kræver regionens støtte for 2016?

Svar:
Af referatet fra regionsrådsmødet den 5. februar 2013 fremgår det af sag nr. 4 ”Støtte til store begivenheder i forbindelse med opførelsen af multiarenaen i Ørestaden”, at regionsrådet tidligere har
besluttet at afsætte 50 mio. kr. i alt i årene 2015-2019 til et offentligt udbud om afholdelse af store
internationale events i en multiarena.
Efter henstilling fra Europakommissionen i forbindelse med godkendelse af den offentlige støtte til
multiarenaen blev det på mødet besluttet, at der i stedet afsættes 50 mio. kr. til store internationale
events i hele hovedstadsregionen (10 mio. kr. årligt i 2015-2019).
Store internationale begivenheder kan foregå i Multiarenaen, men det er ikke et ufravigeligt krav for
at få tildelt midler fra puljen til store internationale events. Administrationen har dog en forventning
om, at man de kommende år, vil modtage ansøgninger til events i Royal Arena, der vil kunne opnå
støtte fra regionens midler til store, internationale kultur- og sportsevents. Tildeling af midler fra
puljen sker på baggrund af de opstillede kriterier jf. det evalueringsværktøj, som Regionsrådet godkendte den 19. maj 2015.
Royal Arena forventes at åbne for publikum første gang i sidste kvartal af 2016.
I budgetåret 2015 er der for nuværende bevilget regionale midler for i alt 8 mio. kr. (5 mio. kr. til
VM Ishockey 2018 (Royal Arena) og 3 mio. kr. til Shakespeare Festival 2016 (Helsingør). Endvidere behandler regionsrådet d. 9. oktober 2015 yderligere to ansøgninger om støtte, herunder om medfinansiering på 2 mio. kr. til et World Cup kvalifikationsevent for hestedressur og springning i Royal Arena.

Administrationen har ikke kendskab til afholdelse af events i Royal Arena i 2016, der vil kunne opnå støtte fra regionens midler.
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