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Erhvervsministeriet. København, den 22. juni 2020.

a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i
udmøntningen af Aftale om sommerpakken af juni 2020:
– Der tilføres 2,5 mio. kr. til § 08.34.01. Markedsføring af Danmark til gastronomiske events i regi

af FOOD.
– Der tilføres 50,0 mio. kr. til § 08.34.02. Turismeinitiativer til aktiviteter, der skal understøtte

turismeerhvervet samt til etablering af et dansk cykelknudepunktssystem.
– Der tilføres 2,0 mio. kr. til § 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne til at fremme

brugen af Ø-passet og andre aktiviteter, der skal fremme ø-turismen.
– Der tilføres 5,3 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til administration.
– Der tilføres 211,2 mio. kr. til § 21.11.23. Forskellige tilskud til en pulje til refusionsordning på

billetter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter på en række nærmere definerede kulturinstituti‐
oner samt en aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter.

– Der tilføres 17,8 mio. kr. til § 21.51.01. Folkeoplysning mv.
– Der tilføres 86,2 mio. kr. til § 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål.
– Der tilføres 1,5 mio. kr. til § 24.32.30. Madkulturen til madkultur-elle events i regi af Madkultu‐

ren.
De samlede udgifter udgør 376,5 mio. kr. i 2020. 100,0 mio. kr. i 2020 finansieres af de på finans‐

loven opførte midler under § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. De resterende 276,5
mio. kr. i 2020 finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.19. Regeringsreserve.

b. Danmark er nu et godt stykke inde i en genåbning af samfundet. Dansk økonomi har på grund
af aftalerne om hjælpepakkerne og en kontrolleret åbning af samfundet et bedre afsæt for den
genopretning, der venter forude. Men sommeren 2020 bliver anderledes end den plejer, både for de
danske oplevelses- og turisterhverv og for den enkelte dansker.

Derfor har regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon‐
servative Folkeparti og Alternativet af 19. juni 2020 indgået Aftale om sommerpakken, som bl.a.
indeholder følgende initiativer:

Sommer på landet og på øerne
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– Der afsættes hhv. 15 mio. kr. til Wonderful Copenhagen og 15,0 mio. kr. til Dansk Kyst- og Natur‐
turisme til aktiviteter, der skal understøtte en genstart af turismeerhvervet i både hovedstaden og
resten af landet. Alle aktiviteter vedr. international markedsføring skal koordineres med VisitDen‐
mark med henblik på, at markedsføringen sker inden for rammerne af den overordnede tilgang til
markedsføring af Danmark i udlandet, herunder det overordnede danmarksbrand. Midlerne tilfø‐
res hhv. § 08.34.02.70. Wonderful Copenhagen og § 08.34.02.60. Turismeudviklingsselskaberne.

– Der afsættes 2,0 mio. kr. til, at Landdistrikternes Fællesråd kan opdatere og udbrede bl.a. det
populære ”Ø-pas” med fakta og oplevelser på øerne, ligesom der iværksættes andre initiativer
med henblik på at fremme ø-turismen. Midlerne tilføres § 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i
landdistrikterne.

– Der afsættes 4,0 mio. kr. til, at der sommeren over kan afholdes en række madaktiviteter for at
styrke lokalt erhvervsliv og øge turismen i hele Danmark. De gastronomiske og madkulturelle
events arrangeres og afholdes af organisationerne Madkulturen (1,5 mio. kr.) og FOOD (2,5 mio.
kr.). Flere af arrangementerne afholdes i tæt samarbejde med lokale erhvervsdrivende. Bl.a. afhol‐
des spiseoplevelser i samarbejde med lokale restauranter, rullende madværksted, kokkeskoler,
smagninger, sanketure mv. Midlerne tilføres hhv. § 24.32.30. Madkulturen og § 08.34.01. Mar‐
kedsføring af Danmark.

– Der afsættes 20,0 mio. kr. til at igangsætte udvikling og udbredelse af et nyt sammenhængende
cykelknudepunktssystem, der skal skabe en bedre afmærkning af cykelvenlige strækninger og
cykeloplevelser med bedre adgang til naturen. Udviklingen af cykelknudepunktsystemet forankres
i Dansk Kyst- og Naturturisme, og projektet gennemføres over en 4-årig periode fra 2020-2023,
hvorfor tilskuddet ydes som tilsagn om tilskud. Midlerne tilføres § 08.34.02. Turismeinitiativer.

Kulturoplevelser i den danske sommer
– Der afsættes 50,0 mio. kr. til en pulje i 2020, som medlemsorganisationer under DUF (lokale

spejderforeninger samt kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-,
og udvekslingsorganisationer, politiske ungdomspartier mv.) og lokale idrætsforeninger kan søge
til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Målgruppen er børn, unge,
voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvali‐
tet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktivite‐
terne skal være uden deltagerbetaling, og skal aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede
aktiviteter. Midlerne skal anvendes inden 1. september 2020. Midlerne i 2020 afsættes med 22,2
mio. kr. til DIF, 20,7 mio. kr. til DGI og 7,1 mio. kr. til DUF.

DIF, DGI og DUF fastsætter, med hjemmel i tekstanmærkning nr. 207, i finansloven de nærmere
konkrete ansøgningskriterier til puljernes formål. DIF og DGI forpligtes til også at administrere
ansøgninger fra lokalforeninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatte-idrætten og
e-sport.

Fordelingen af midlerne mellem organisationerne sker med udgangspunkt i den fordelingsnøgle,
der anvendes i forbindelse med fordelingen af de ordinære foreningspuljer i henhold til aftalen om
spillehalsmidler af 30. november 2017. Dansk Firmaidrætsforbund er ikke omfattet af puljen.
– Der afsættes 50,0 mio. kr. til en udvidelse af den eksisterende hjælpepakke for foreninger på

idræts- og ungdomsområdet. Midlerne skal gå til lokale idrætsforeninger under DIF, DGI, Firmai‐
drætten og medlemsorganisationer under DUF (lokale spejderforeninger samt kulturelle, sociale,
religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, og udvekslingsorganisationer, politiske ung‐
domspartier mv.). De 50,0 mio. kr. afsættes med 20,9 mio. kr. til DIF, 19,5 mio. kr. til DGI, 2,9
mio. kr. til Firmaidrætten og 6,7 mio. kr. til DUF.

Midlerne fordeles i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og ungdomsområdet til
lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF.
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Dansk Firmaidrætsforbund, DIF, DGI og DUF fastsætter, med hjemmel i tekstanmærkning nr. 207
i finansloven, de nærmere konkrete ansøgningskriterier til puljernes formål i henhold til aftalen. DIF
og DGI forpligtes til også at administrere ansøgninger fra lokalforeninger inden for det selvorganise‐
rede idrætsområde, udsatte-idrætten og e-sport.

Fordelingen af midlerne mellem organisationerne sker med udgangspunkt i den fordelingsnøgle,
der anvendes i forbindelse med fordelingen af de ordinære foreningspuljer i henhold til aftalen om
spillehalsmidler af 30. november 2017.
– Der afsættes 186,5 mio. kr., herunder 4,8 mio. kr. til administration, til en rabatordning for

besøgende på og deltagere i kultur-, og idrætsaktiviteter, som afholdes af foreninger, institutioner
og virksomheder.

Ordningen afgrænses efter følgende principper:
– Følgende arrangører af aktiviteter er omfattet af ordningen med 50 pct. rabat på entrebilletter:

foreningsaktiviteter, museer, kunsthaller, spillesteder, orkestre og andre koncertudbydere med sid‐
dende publikum, teatre, Folkeuniversitetet, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg
og akvarier godkendt af Fødevarestyrelsen, cirkusser, revyer samt slotte og herregårde.

– Sommercamps (organiserede foreningsaktiviteter for børn) er omfattet af ordningen med 25 pct.
rabat på korte kurser op til en uges varighed.

– Biografer, forlystelsesparker, bade- og sommerlande, madfestivaller, større sportsbegivenheder,
højskoler m.v. er ikke omfattet af ordningen.

– Partipolitiske og kirkelige/religiøse foreninger/organisationer er ikke omfattet af ordningen.
– Virksomheder i ovenstående kategorier, som modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, er auto‐

matisk omfattet af ordningen, således at de kan vælge at annoncere rabatterede adgangspriser
uden at afvente, at deres ansøgning er behandlet.

Ordningen medfører, at de omfattede foreninger, institutioner og virksomheder, som afholder eller
arrangerer kultur- og idrætsaktiviteter kan få refusion for 50 pct. af prisen, hvor der løses entrébillet
til fx et dagsbesøg eller en forestilling samt refusion af 25 pct. af prisen på korte forløb på organise‐
rede foreningsaktiviteter (sommercamps) af maks. 1 uges varighed. Rabatten, der gives, kan ikke
kombineres med andre rabatordninger. Den gælder derfor ikke årskort, abonnementer o.l., men alene
entre/deltagerbetaling målrettet en enkeltstående aktivitet, som foregår i den pågældende periode.

Muligheden for at give rabat løber i skolernes sommerferie, dvs. fra lørdag d. 27. juni 2020 til og
med søndag d. 9. august 2020.

Der skal være tale om aktiviteter med fysisk fremmøde. Rabatten på billetprisen/deltagerbetalingen
skal være fastsat i overensstemmelse med den pr. 15. juni 2020 annoncerede pris.

Virksomheder, som ønsker at give 50 pct. rabat på entrebilletter eller 25 pct. rabat på organiserede
idrætsaktiviteter af maks. 1 uges varighed, skal indsende deres regnskabsoplysninger for entreind‐
tægter og deltagerbetaling for skolernes sommerferie for 2019 samt et estimat af forventede entreind‐
tægter og deltagerbetaling i skolernes sommerferie i 2020, dog maksimalt svarende til entreindtægter
og deltagerbetaling i 2019, hvorefter staten udbetaler hhv. 50 pct. og 25 pct. af det estimerede
beløb. Efter skolernes sommerferie i 2020 skal virksomhederne indsende regnskabsoplysninger om
entreindtægter og deltagerbetaling i skolernes sommerferie i 2020, og den refusion, som de modtog
forlods, efterreguleres, således at mindreforbrug af udbetalt refusion tilbagebetales, mens yderligere
refusion af større refusionsberettiget forbrug udbetales til virksomheden.

Virksomheder, som ønsker at give 50 pct. rabat på entrebilletter eller 25 pct. rabat på organiserede
idrætsaktiviteter af maks. 1 uges varighed, og som ikke havde aktiviteter i 2019, skal indsende et
budget for forventede entreindtægter og deltagerbetaling i skolernes sommerferie i 2020. For disse
virksomheder gælder, at de skal være registreret i CVR inden 15. juni 2020.
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På baggrund af det indsendte budget udbetaler Slots- og Kulturstyrelsen hhv. 50 pct. og 25 pct. af
det estimerede beløb.

Tidligere købte billetter/deltagerbetaling til aktiviteter i den omfattede periode er også omfat‐
tet. Hvis der af ordningen ydes rabatter til sådanne billetter/deltagerbetaling, er det arrangørens
forpligtelse at sikre tilbagebetaling af 50 pct. af betalingen til køberen. Det vil sige, at det er datoen
for aktiviteten, der er udløsende.

Ansøgningsfrist er 9. september 2020. For ansøgere, der søger efter 9. august 2020 søges på
regnskab for den ydede rabat i den omfattede periode og udbetales endeligt tilskud.

Ansøgere, som har fået forudbetalt tilskud, der skal efterreguleres, skal aflevere regnskab senest 9.
november 2020.

Der søges med aktstykket endvidere hjemmel til at foretage den endelige afregning af kompensa‐
tionen i 2021, hvilket kan indebære op- eller nedregulering af det i 2020 udbetalte beløb. Dette
skyldes, at modtagerne får udbetalt refusion umiddelbart efter, at der er ansøgt herom, og ansøgnin‐
gen er godkendt, mens den endelige afregning først vil finde sted ved den efterfølgende kontrol af
entreindtægter. Der vil på forslag til finansloven for 2021 blive søgt optaget hjemmel til at afholde
udgifter og oppebære indtægter som følge af den endelige afregning.

Regnskab
For tilskud på 100.000 kr. eller derunder afgiver tilskudsmodtager til Kulturministeriet en erklæring

om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt,
således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Kulturministeriet.

For tilskud på mere end 100.000 kr. aflægger tilskudsmodtager regnskab over for Kulturministeri‐
et. Kulturministeriet kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr.
eller derunder skal aflægge regnskab over for Kulturministeriet.

Revision
Regnskab for tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal ikke være revideret.
Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået

og underskrevet af en regnskabskyndig person eller være revideret af en statsautoriseret eller regi‐
streret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller
registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Efter godkendelse af regnskab efterreguleres den refusion, som tilskudsmodtager modtog forlods,
således at mindreforbrug af udbetalt refusion tilbagebetales, mens yderligere refusion af større
refusionsberettiget forbrug udbetales til virksomheden.
– Der afsættes 4,0 mio. kr. til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter. Flere borgere skal

have mulighed for at komme på højskole i hele Danmark. Intentionen med bevillingen er, at
give højskolerne mulighed for at markedsføre sommerens kurser, give rabatter og udvikle nye
aktiviteter og kurser, som er med til at skabe fællesskab og oplevelser for borgere og turister i
løbet af sommeren.

Det er en forudsætning, at aktiviteterne kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at for‐
hindre spredningen af Covid-19, herunder de af Kulturministeriet fastsatte retningslinjer. Bevillingen
er målrettet folkehøjskoler under højskoleloven.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen og fordeles til Folkehøjskolernes Forening i
Danmark, som skal anvende midlerne inden for rammerne af den oven for nævnte intention.
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Ud af bevilling til højskolerne til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter kan anvendes
op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de
faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.
– Der oprettes en aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter på 30 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i

administration, der yder støtte til foreninger, offentlige eller selvejende institutioner og virksom‐
heder, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter i sommermånederne. Foruden foreninger,
offentlige og selvejende institutioner og virksomheder, kan enkelte kunstnere søge støtte fra
puljen. Øvrige enkeltpersoner kan af hensyn til sikkerhed mod misbrug ikke søge puljen.

Der kan ydes støtte til foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker mv. med offentlig
adgang. Der kan maksimalt modtages 50.000 kr. pr. ansøger. Der kan søges om tilskud til honorarer
og dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted og materialer.

Der stilles krav om, at minimum 60 pct. af den støtte, som modtages fra puljen, skal anvendes til
honorar til kunstnere.

Det er en forudsætning at arrangementerne kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at
forhindre spredningen af Covid-19.

Det kan alene søges om støtte til honorering af professionelle kunstnere – svarende til, at den
kunstner, der ønskes ansat i mindst ét af tre forudgående år kan dokumentere en indtægt fra sit
kunstneriske virke på mindst 100.000 kr.

For at sikre bred folkelig appel i de kunstneriske aktiviteter, som prioriteres, indføres øremærkning
af midlerne på baggrund af. :
– Geografi: Midlerne fordeles i et beløb til hver region
– Målgruppe: Midlerne fordeles i et beløb til forskellige målgrupper – børn og unge/ældre og

udsatte/voksne
Puljen administreres således, at alle ansøgninger, som lever op til ovenstående kriterier imødekom‐

mes. Midlerne fordeles forholdsmæssigt til imødekomne ansøgninger inden for de enkelte grupperin‐
ger efter geografi og målgruppe.

Der laves stikprøvekontrol blandt tilskudsmodtagerne.
Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Der åbnes for ansøgninger fra 2. juli 2020. Ud‐

møntningen sker af to gange med 15 mio. kr. pr. gang med ansøgningsfrist d. 15. juli og 1.
august. Ansøgerne får svar inden for maksimalt 14 dage.

Aktstykket hastefremsættes, idet ordningerne skal implementeres hurtigst muligt, således at tilta‐
gene kan få effekt i danskernes sommerferie. Eksempelvis skal ordningen vedr. 50 pct. rabat på
kulturoplevelser fungere fra lørdag d. 27. juni 2020.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således:
Udgift

§ 08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)
20. Tilskud til markedsføringskonsortier

45. Tilskud til erhverv 2,5 mio. kr.

§ 08.34.02. Turismeinitiativer (anden bev.)
60. Turismeudviklingsselskaber

45. Tilskud til erhverv 35,0 mio. kr..
70. Wonderful Copenhagen

45. Tilskud til erhverv 15,0 mio. kr.

§ 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (reservationsbev.)
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10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund
45. Tilskud til erhverv 2,0 mio. kr.

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

18. Lønninger / personaleomkostninger 5,3 mio. kr.

§ 21.11.23. Forskellige tilskud (reservationsbev.)
73. Pulje til refusionsordning på billetter til kultur-, forenings- og

idrætsaktiviteter (ny underkonto)
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 181,7 mio. kr.

74. Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter (ny underkonto)
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 29,5 mio. kr.

§ 21.51.01. Folkeoplysning mv. (reservationsbev.)
60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 13,8 mio. kr.
69. Tilskud til højskolers sommeraktiviteter (ny underkonto)

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 4,0 mio. kr.

§ 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (reservationsbev.)
63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 43,1 mio. kr.
64. Pulje til lokale foreninger under DGI

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 40,2 mio. kr.
65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 2,9 mio. kr.

§ 24.32.30. Madkulturen (reservationsbev.)
30. Madkulturen

46. Tilskud til anden virksomhed og
investeringstilskud

1,5 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering -100,0 mio. kr.

§ 35.11.19. Regeringsreserve
10. Regeringsreserve

49. Reserver og budgetregulering -276,5 mio. kr.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde initiativerne snarest
muligt.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til følgende disposition‐
er således, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages følgende:
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Udgift
§ 08.34.01. Markedsføring af Danmark (reservationsbev.) 2,5 mio. kr.
§ 08.34.02. Turismeinitiativer (anden bev.) 50,0 mio. kr.
§ 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (reser‐
vationsbev.)

2,0 mio. kr.

§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (driftsbev.) 5,3 mio. kr.
§ 21.11.23. Forskellige tilskud (reservationsbev.) 211,2mio. kr.
§ 21.51.01. folkeoplysning mv. (reservationsbev.) 17,8 mio. kr.
§ 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (reservationsbev.) 86,2 mio. kr.
§ 24.32.30. Madkulturen (reservationsbev.) 1,5 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -100,0 mio. kr.
§ 35.11.19. Regeringsreserve -276,5 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. juni 2020

Simon Kollerup

/ Mads Ammitzbøll Thomsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 23-06-2020 (udvalget med undtagelse af Liberal Alliances medlem af udvalget, der
stemte imod aktstykket)
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