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Kulturministeriet. København, den 19. maj 2020.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i
etab-lering af en midlertidig kompensationsordning i 2020 i relation til COVID-19 til sæsonbetonet
scenekunstvirksomhed mv., som falder uden for den generelle arrangementspulje.
• Der tilføres 25,2 mio. kr. til § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden

bev.).
• Der tilføres 0,8 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.).
• Der optages 5,8 mio. kr. i indtægt på § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af CO‐

VID-19 (Anden bev.) bevilget af udlodningsmidlerne til kulturelle formål.
• Der optages 0,2 mio. kr. i indtægt på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.) bevilget af

udlodningsmidlerne til kulturelle formål.
• Der etableres materiel hjemmel til kompensationsordningerne under § 21.11.69. Kompensations‐

ordninger som følge af COVID-19 ved optagelse af en ny tekstanmærkning.

Udgiften i 2020 til kompensation og administration vedrørende sæsonbetonet scenekunstvirksom‐
hed og Grønnegårds Teatret på forventet 20,0 mio. kr. finansieres ved en direkte opskrivning af
Kulturministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020, mens udgiften i 2020
til kompensation og administration vedrørende tre små cirkusser finansieres af udlodningsmidler til
kulturelle formål, forventet på 6,0 mio. kr.

b. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har indgået
Aftale om kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. den 18. april 2020.

Med aftalen etableres en midlertidig kompensationsordning til sæsonbetonet scenekunstvirksom‐
hed mv. som falder uden for Aftale om forlængelse og udvidelse af kompensationsordning til
arrangører af d. 18. april 2020, fordi forestillingerne opføres mere end fire uger på samme lokation
og har minimum 100 tilskuere per opførelse. Kompensationsordningen til arrangører dækker ikke
aktiviteter, som varer mere end fire uger på samme lokation og har et deltagertal under 350.

Kompensationsordning til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. er målrettet professionelle sce‐
nekunstvirksomheder, der ikke modtager driftstilskud eller andre tilskud fra Kulturministeriet.
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Ordningen omfatter desuden Grønnegårds Teatret, selvom teatret modtager driftstilskud fra sta‐
ten. Grønnegårds Teatret har udelukkende forestillingsaktiviteter i sommeren og kategoriseres derfor
som sæsonbetonet.

Endelig omfattes tre små cirkusser, med en tilskuerkapacitet over 100 men under 350. Disse tre
cirkusser kan ikke som de større blive omfattet af arrangementsordningen.

Kompensationsperioden løber fra den 9. marts til og med den 31. august 2020.

Scenekunstvirksomheder med sæsonbetonet scenekunst kan kompenseres for alle omkostninger
knyttet til den forestilling, som må aflyses på grund af COVID-19 med 80 pct. af omkostningerne
fratrukket indtægter knyttet til forestillingen.

For at kunne komme i betragtning til støtten skal en ansøger have udtømt mulighederne for støtte
i de generelle COVID-19 støtteordninger og dokumentere den støtte, der er modtaget her. Samtidig
skal ansøger opgøre omkostninger, der knytter sig til den aflyste forestilling (revisorpåtegnet).

Kompensationen ydes til omkostninger knyttet til perioden fra d. 9. marts til d. 31. august 2020
(herunder omkostninger afholdt inden d. 9. marts, hvis de knytter sig til aktiviteter planlagt i
perioden d. 9. marts til d. 31. august), dog maksimalt 80 pct. af omkostninger, som ikke dækkes af
den generelle lønkompensation og kompensationsordning for faste omkostninger.

Ansøgeren skal have anvendt den del af virksomhedens disponible formue forstået som likvider og
let omsættelige aktiver, der ikke er nødvendig for at sikre den fortsatte drift (going concern). Ansøge‐
ren skal dokumentere, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes et ekstraordinært tilskud fra
nødpuljen.

Tildeling af midler sker efter ansøgning, hvor det på tro og love skal erklæres og/eller dokumente‐
res, at ovenævnte betingelser er opfyldte. Opgjorte omkostninger knyttet til den aflyste forestilling og
indtægter i kompensationsperioden skal være påtegnet af en uafhængig godkendt revisor.

Det udbetalte kompensationsbeløb efterreguleres eller kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis
producenten opnår et positivt regnskabsresultat i regnskabsåret eller opnår et væsentligt bedre regn‐
skabsresultat end budgetteret, hvis det budgetterede resultat var negativt.

80 pct. af udgifterne til dokumenteret revisorbistand godtgøres, dog maksimalt 16.000 kr.

De nærmere ansøgningskriterier mv. fastsættes i en bekendtgørelse for ordningen.

Ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Der afsættes 0,8 mio. kr. til Slots- og Kultur‐
styrelsens administration af ordningen. De administrative omkostninger er omfattet af usikkerhed,
idet de i vid udstrækning vil afspejle antallet af ansøgere og kompleksiteten i den enkelte sag.

Der søges med aktstykket om hjemmel til at foretage den endelige afregning af kompensationen i
2021, hvilket kan indebære op- eller nedregulering af det i 2020 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 kontrol. Der vil på
finansloven for 2021 blive søgt optaget hjemmel til at afholde udgifter og oppebære indtægter som
følge af den endelige afregning.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med trækket på ordningen. Aftaleparterne er enige om, at
der tilføres midler til puljen efter behov.

Ordningen forventes at indebære merudgifter på 26,0 mio. kr. Skønnet er behæftet med usikker‐
hed. Beløbet er inkl. udgifter til administration på 0,8 mio. kr. i Slots- og Kulturstyrelsen.
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Udgifterne på i alt 20,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Kulturmi‐
nisteriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation
som COVID-19 har påført og risikerer at påføre dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje
udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020.

Udgifter til støtte til tre små cirkusser på i alt 6,0 mio. kr. i 2020 foreslås finansiereret ved
overførsel til § 21.11.69.30. Støtte til sæsonbetonet scenekunst fra udlodningsmidlerne til kulturelle
formål.

Endelig anmodes om tilslutning til optagelse af tekstanmærkning, der vedrører administrations‐
grundlaget for så vidt angår kompensationsordningen.

Dispositionen på forslag til tillægsbevillingslov for 2020 specificeres således:

§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19 (Anden bev.)

Udgifter, mio. kr.

30. Støtte til sæsonbetonet scenekunst (under‐
kontoen er ny)

46. Tilskud til anden virksomhed og inve‐
steringsvirksomhed

25,2 mio. kr.

§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønomkostninger 0,5 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 mio. kr.

§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19 (Anden bev.)

Indtægter, mio. kr.

30. Støtte til sæsonbetonet scenekunst (under‐
kontoen er ny)

21. Andre driftsindtægter 5,8 mio. kr.
§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed
21. Andre driftsindtægter 0,2 mio kr.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde sagsbehandling og
udbetaling af støtten snarest muligt i indeværende finansår.

d. Der tages forbehold for Kommissionens formelle godkendelse af ordningen, jf. statsstøttereglerne.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til følgende disposition‐
er, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 opføres følgende:
Mio. kr. Udgift Indtægt
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§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19

25,2 5,8

§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen 0,8 0,2

Endelig anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevillingslov for 2020
optages følgende nye tekstanmærkning nr. 222 under § 21. Kulturministeriet:

Materielle bestemmelser

Nr. 222 ad 21.11.69.

”Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompensation for underskud
relateret til COVID-19 til producenter af sæsonbaseret scenekunst mv., herunder at fastsætte bestem‐
melser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling og efterregulering af kompensation og
renter, dokumentation, regnskab og rapportering, tilsyn og kontrol. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 19. maj 2020

Joy Mogensen

/ Ane Kathrine Lærkesen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 20-05-2020
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