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177
Kulturministeriet. København, den 13. januar 2022.

a

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i en
genåbning af visse kompensationsordninger og tiltag på Kulturministeriets område samt justering
af arrangørordningen, herunder ordningen for mindre spillesteder på både Kulturministeriets og
Erhvervsministeriets område. Der afsættes bevilling til udbetaling af kompensation fra kompensationsordninger som følge af COVID-19 fra hhv. den 1. og 19. december 2021 til og med den 15.
januar 2022. Hertil kommer en omstillingsperiode for visse kompensationsordninger for perioden 16.
januar til og med 31. januar 2022. Der anmodes om tilslutning til følgende dispositioner i 2022:
– Der tilføres 37,5 mio. kr. til § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19.
– Der tilføres 49,5 mio. kr. til § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19.
– Der tilføres 45,0 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19 til kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
– Udgifterne på 132,0 mio. kr. håndteres ved en direkte opskrivning af Erhvervsministeriets og
Kulturministeriets område uden modgående finansiering.
Der anmodes desuden om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner i 2022, som udmønter en række yderligere kompensationsordninger og puljer:
– Der tilføres 21,0 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19 til kompensation for tabt deltagerbetaling for Folkehøjskoler.
– Der tilføres 2,7 mio. kr. til § 21.51.01. folkeoplysning mv. til pulje til lokale foreninger under
Dansk Ungdoms Fællesråd (Reservationsbev.).
– Der tilføres 17,3 mio. kr. til § 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål til pulje til lokale
foreninger til hhv. Dansk Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund (Reservationsbev.).
– Udgifterne på i alt 41,0 mio. kr. finansieres af § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i
lyset af COVID-19 mv.
Der etableres en omstillingsperiode for kompensationsordningen til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs, kompensationsordningen for folkehøjskolers tabte deltagerbetaling, kompensationsordningen for tabt deltagerbeta-
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ling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet, kompensationsordningen for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. og kompensationsordningen for mindre spillesteder.
Dog kan kompensationsordningerne (med undtagelse af ordningen til sæsonafhængige kunstnere)
forlænges, såfremt der er restriktioner, dog senest til og med 28. februar 2022.
Derudover anmodes om tilslutning til at foretage ændringer af tekstanmærkning nr. 213 og nr. 217
på finansloven for 2022 under § 21. Kulturministeriet.

b

Med Aftale om genåbning af kompensationsordninger på Kulturministeriets område af d. 18. december 2021 blev Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Konservative, Frie Grønne og Alternativet enige om at genåbne en række kompensationsordninger og tiltag på Kulturministeriets område.
Derudover etableres en omstillingsperiode for kompensationsordningerne for sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, nødlidende kulturinstitutioner, folkehøjskolers tabte deltagerbetaling, tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet, mindre spillesteder og produktionsomkostninger, der gælder i perioden 16. januar til og med 31. januar 2022, hvor virksomheder,
institutioner mv., der har været omfattet af nedlukning, kan ansøge om kompensation på samme
vilkår, som under restriktionerne.
Genåbning af kompensationsordninger
- Kompensationsordningen til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksom-hed mv.
(som bl.a. pga. spilletidslængde falder uden for arrangementsordningen, som ikke dækker arrangementer med en spilletid på mere end 28 dage). Ordningen genåbner på de hidtil gældende
vilkår. Ordningen er første gang opført ved akt. 180 af 20. maj 2020. Fristen for hvornår ansøger
skal være oprettet i CVR registret for at kunne søge om kompensation ændres til den 7. december
2021. Ordningen træder i kraft fra 19. december 2021 samtidig med de besluttede restriktioner.
- Kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs. Ordningen genåbner på de hidtil gældende
vilkår. Ordningen er første gang opført ved akt. 170 af 14. maj 2020. Fristen for hvornår ansøger
skal være oprettet i CVR registret for at kunne søge om kompensation ændres til den 7. december
2021. Ordningen træder i kraft fra 19. december 2021 samtidig med de besluttede restriktioner.
- Kompensationsordningen for folkehøjskolers tabte deltagerbetaling. Ordningen genåbner på de
hidtil gældende vilkår, jf. akt. 154 af 28. januar 2021. Ordningen træder i kraft fra 19. december 2021
samtidig med de besluttede restriktioner.
- Kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår, jf. akt. 64 af 26. november 2020. Ordningen
træder i kraft fra 19. december 2021 samtidig med de besluttede restriktioner.
- Kompensationsordningen for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv., der må aflyse
eller udskyde en produktion på grund af restriktioner, eller afvikle den med væsentlige ændringer. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår. Ordningen er første gang opført ved akt. 170
af 14. maj 2020. Dog udvides ansøgerkredsen til at omfatte aktører, der har modtaget projekttilskud
direkte fra Kulturministeriet (herunder fra Statens Kunstfond) i tre på hinanden følgende år inden
for de seneste fem år, dvs. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tilskud fra COVID-19-hjælpepakker
gælder ikke som projekttilskud. Ligeledes justeres bestemmelser om referenceperioder med henblik
på at tage højde for musicalproducenters særlige forretningskonstruktion, hvor der oprettes nyt
produktionsselskab for hver ny musicalproduktion, hvorved disse produktionsselskaber dermed ikke
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har en referenceperiode. Fristen for hvornår ansøger skal være oprettet i CVR registret for at kunne
søge om kompensation ændres til den 7. december 2021. Ordningen træder i kraft fra 19. december
2021 samtidig med de besluttede restriktioner.
- Kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere. Ordningen genåbner på hidtil gældende vilkår, svarende til den kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere, der var
gældende i december 2020. Minimumsindtægtskravet fra kunstnerisk virke fastsættes til 96.000 kr.
på linje med kravet i den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster. Ordningen gælder for kunstnere som oplever en særligt stor omsætningsnedgang i perioden fra
1. december 2021 til og med 15. januar 2022 på tilsvarende vilkår som var gældende i december
2020, jf. akt. 138 af 12. januar 2021. Kunstnere skal have erhvervet indkomst senest 7. december
2021. Der etableres ikke en omstillingsperiode for denne ordning.
- Genåbning af foreningspuljen. Der afsættes 20,0 mio. kr. til foreningspuljen, der udmøntes til
lokale foreninger, herunder idrætsforeninger, af organisationerne (DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidrætsforbund) på de hidtil gældende vilkår, målrettet tabte indtægter fra aflyste arrangementer i
perioden 19. december 2021 til og med 15. januar 2022 samtidig med de besluttede restriktioner. DIF
og DGI forpligtes ligeledes til at administrere ansøgninger fra lokalforeninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. DUF forpligtes til også at administrere ansøgninger fra lokale foreninger inden for det amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle område. Der
etableres ikke en omstillingsperiode for denne pulje.
Det bemærkes, at diverse ordninger efterfølgende kan være justeret ved aktstykke i forhold til det
aktstykke, hvor den pågældende ordning er opført og som er angivet ovenfor.
Justering og udvidelse ift. arrangørordningen og ordningen for mindre spillesteder
- Aarrangørerne opfordres til, at stå ved indgåede kontrakter med kunstnere på arrangementer i
arrangørordningen. Arrangøren kan derfor ansøge på baggrund af kontrakter med kunstnere, som
indeholder nye annulleringsbestemmelser om aflysning. Dette vil også gælde for ordningen for
mindre spillesteder. Formålet er at kompensere kontrakten med kunstnerne i henhold til kompensationstrappen.
- Ordningen for mindre spillesteder (for 51-349 stående publikummer) udvides til også at gælde
for 51-349 siddende publikummer. Udvidelsen af ordningen vil gælde parallelt fra ikrafttrædelsen
af den tidligere aftalte ordning for mindre spillesteder, jf. Aftale om genåbning af de generelle
kompensationsordninger af 9. december 2021. Den samlede ordning gælder for institutioner mv.,
hvis primære aktivitet er afholdelse af arrangementer som fx koncerter eller standup optræden og
dermed ikke virksomheder, som har en anden primær drift og afholder et mindre arrangement, fx et
diskotek, som holder en koncert eller en sportsklub, der afholder en fest.
Vedr. Statens Kunstfond
- Der gives midlertidig adgang til, at Statens Kunstfond kan lade modtagere af tilskud til aktiviteter,
der ikke kan gennemføres pga. COVID-19-restriktioner, beholde tilskuddet.
Øvrige forhold
Det skønnes med betydelig usikkerhed, at genåbningen og udvidelsen af kompensationsordninger
og tiltag vil medføre merudgifter for ca. 173,0 mio. kr. i perioden 1. december 2021 til og med den
31. januar 2022. Heraf udgør udgifter til puljer og yderligere tiltag 41,0 mio. kr. For så vidt angår
kompensationsordningerne for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler
og Folkeuniversitetet og for folkehøjskoler kan der være behov for at tilføre yderligere bevilling til
disse puljer, såfremt midlerne anvendes fuldt ud. Finansudvalget vil i så fald blive forelagt et nyt
aktstykke.
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Med aktstykket anmodes om adgang til, at der på § 08.32.21. Kompensationsordninger som
følge af COVID-19 og § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 kan optages
merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 svarende til de faktiske udgifter
i 2022. Eventuelle uforbrugte midler skal tilfalde statskassen og nedskrives på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2022.
Den endelige afregning af kompensationen i 2023 kan indebære op- eller nedregulering af det i
2022 udbetalte beløb. Dette skyldes, at modtagerne får udbetalt kompensation umiddelbart efter, at
der er ansøgt herom, og ansøgningen er godkendt, mens den endelige afregning først vil finde sted
ved den efterfølgende afrapportering og kontrol pba. bl.a. årsregnskab o.l. Der vil på finansloven
for 2023 blive søgt optaget hjemmel til, at der kan foretages endelig afregning af kompensationen
i 2023, hvilket kan indebære op- eller nedregulering af det i 2022 udbetalte beløb. Ansøgninger og
udbetalinger af evt. kompensation (ekskl. efterregulering) skal ske i 2022.
Der kan være behov for at tilføre bevilling til administration af ordningerne. I så fald forelægges et
nyt aktstykke til Finansudvalget.
Udgifterne på 132,0 mio. kr. til genåbning af kompensationsordningerne samt omstillingsperiode
foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af ministeriernes bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022. I lyset af den særlige situation som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges
der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2022. Udgifter til foreningspuljen og tabt deltagerbetaling af folkehøjskolerne på
i alt 41,0 mio. kr. foreslås finansieret af § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af
COVID-19 mv.
§ 08.32.21

§ 21.11.68

Kompensationsordninger som følge af COVID-19
10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer
45. Tilskud til erhverv

Udgift i mio. kr.

Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19
40. Pulje til kompensationsordning for den
folkeoplysende voksenundervisning

Udgift i mio. kr.

(aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet i relation til COVID-19
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
41. Pulje til folkehøjskoler deltagelse
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
§ 21.11.69

Kompensationsordninger som følge af COVID-19
10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer

37,5

45,0

21,0
Udgift i mio. kr.
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45. Tilskud til erhverv
25. Kompensationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige
og kunstnere mv.
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
30. Støtte til sæsonbetonet scenekunst
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
40. Støtte til særligt nødlidende kulturinstitutioner og produktionsomkostninger
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
§ 21.51.01

§ 21.61.10

§ 35.11.07

7,5

3,0

1,5

37,5

Folkeoplysning mv. (Reservationsbev.)
60. Pulje til lokale foreninger under Dansk
Ungdoms Fællesråd
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

Udgift i mio. kr.

Forskellige tilskud til idrætsformål (Reservationsbev.)
63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed
64. Pulje til lokale foreninger under DGI
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed
65. Pulje til lokale foreninger under Dansk
Firmaidrætsforbund
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed

Udgift i mio. kr.

Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
10. Reserve til håndtering af udfordringer i
lyset af COVID-19 mv.
49. Reserver og budgetregulering

Udgift i mio. kr.

2,7

8,4

7,8

1,1

-41,0

Med nærværende aktstykke anmodes endvidere om følgende ændringer af de eksisterende tekstanmærkninger nr. 217 og nr. 213 under § 21. Kulturministeriet:
Den eksisterende tekstanmærkning 217 ændres således, at arrangementer til institutioner, spillesteder mv. med 50 pct. eller mere i offentlig støtte ikke er omfattet af krav om en kapacitet på 350
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tilskuere eller mere, men også er gældende for mindre arrangementer (51-349 siddende og stående
publikummer).
Den eksisterende tekstanmærkning 213 udvides til at omfatte en række yderligere finanslovskonti,
dvs. § 21.21.01. Statens Kunstfond (nuværende), § 21.21.04. Regionale kunstfonde, § 21.21.05. Den
Unge Kunstneriske Elite og § 21.22.18. Rytmiske spillesteder. Endvidere ændres perioden for tekstanmærkningen til at gælde aktiviteter mv. i perioden 19. december 2021 og fremefter.
Det bemærkes, at alle ændringerne af tekstanmærkningerne medfører en udvidelse af muligheden
for at opnå økonomisk kompensation.
c

d
e

Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at udbetalingen af kompensation for de
genindførte og udvidede ordninger mv. kan påbegyndes i indeværende finansår
Der tages forbehold for EU’s statsstøtteregler.
Under henvisning til ovenstående anmoder Kulturministeriet om Finansudvalgets tilslutning til
følgende dispositioner som led i udmøntningen af Aftale om genåbning af kompensationsordninger
på Kulturministeriets område af d. 18. december 2021:
Mio. kr.
§ 08.32.21
§ 21.11.68
§ 21.11.69
§ 21.51.01
§ 21.61.10
§ 35.11.07

Kompensationsordninger som følge af COVID-19
Pulje- og kompensationsordninger som følge af
COVID-19
Kompensationsordninger som følge af COVID-19
Folkeoplysning mv. (Reservationsbev.)
Forskellige tilskud til idrætsformål (Reservationsbev.)
Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af
COVID-19 mv

Udgift Indtægt
37,5
66,0
49,5
2,7
17,3
-41,0

Desuden anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 optages
følgende ændringer af eksisterende tekstanmærkning nr. 217 og nr. 213 under § 21. Kulturministeriet:
Materielle bestemmelser
Den eksisterende tekstanmærkning nr. 217 ændres til følgende:
”Nr. 217 ad 21.11.69
Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for kompensation ved aflysning grundet CO-VID19 af større arrangementer til selvejende institutioner, foreninger og fonde mv., med 50 pct. eller
mere i offentligt driftstilskud samt kommunale spillesteder med en kapacitet på mere end 51 personer, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af
kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol. ”
Den eksisterende tekstanmærkning nr. 213 ændres til følgende:
”Nr. 213 ad 21.21.01., 21.21.04., 21.21.05. og 21.22.18
Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for, at allerede tildelte tilskud ikke kræves
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tilbagebetalt fra tilskudsmodtagere, selvom den forudsatte aktivitet i perioden efter 19. december
2021 og fremefter grundet COVID-19 ikke er gennemført. ”

f

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 13. januar 2022

Ane Halsboe-Jørgensen
/ Sune Thvilum-Kannegaard
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 14-01-2022

