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Kulturministeriet. København, den 24. oktober 2000.

a.

b.

c.
e.

f.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2000 ydes et ekstraordinært driftstilskud på 1,3 mio. kr. til Den jyske Opera med henblik på at reducere operaens
negative egenkapital.
Udgiften afholdes af den på finansloven for 2000 opførte bevilling på 21,8 mio. kr. til Den
jyske Opera og Det Danske Teater.
På finansloven for 2000 er der under §21.23.41.10. Den jyske Opera opført en bevilling på
12,6 mio. kr. Ifølge anmærkningerne til kontoen ydes 7,4 mio. kr. som driftstilskud i henhold
til teaterloven samt 2,0 mio. kr. som tilskud til operaens internationale stationære aktivitet. Det
fremgår endvidere, at der skal anvendes 3,2 mio. kr. til etablering af et fast operakor på Den
jyske Opera under forudsætning af tilsvarende amtslig medfinansiering. Det er kun lykkedes
at etablere en amtslig medfinansiering på 1,9 mio. kr. i 2000, og Kulturministeriet har derfor
kun kunnet yde 1,9 mio. kr. i tilskud til operakoret. Der er således 1,3 mio. kr. til rest i 2000,
som ikke kan anvendes som forudsat på finansloven.
Kulturministeriet forventer, at der fra 2001 vil foreligge en aftale med amterne om medfinansiering af udgifterne til et fast operakor af det på finansloven forudsatte omfang.
Den jyske Opera har gennem de senere år oparbejdet en betydelig negativ egenkapital. Operaen har derfor forelagt Kulturministeriet en genopretningsplan, som ministeriet har godkendt.
Ifølge planen vil den negative egenkapital være 2,6 mio. kr. med udgangen af sæson 2000/2001,
hvorefter det er målet at nedbringe den negative egenkapital til nul med udgangen af sæson
2001/2002. Målet skal opnås gennem produktions- og repertoireomlægning og generelle besparelser.
Da operaens kunstneriske virke fortsat anses for meget værdifuldt, ønsker Kulturministeriet
med det ekstraordinære tilskud på 1,3 mio. kr. at sikre, at operaens økonomiske genopretning
kan ske med den mindst mulige reduktion af operaens forestillingsaktivitet og kunstneriske kvalitet.
Sagen forelægges Finansudvalget for at sikre snarlig forbedring af Den jyske Operas økonomi.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at anvende 1,3 mio. kr. som
ekstraordinært driftstilskud til Den jyske Opera med henblik på at reducere operaens negative
egenkapital, idet udgiften vil blive afholdt af den på finansloven for 2000 under §21.23.41. Den
jyske Opera og Det Danske Teater opførte bevilling på 21,8 mio. kr.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
ELSEBETH GERNER NIELSEN
/ Randi Svendsen

Til Finansudvalget.

