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Kulturministeriet. København, den 24. juni 2020.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at de allerede afsatte midler på §
06.11.41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, § 15.11.74. Kompensationsordninger
som følge af COVID-19 og § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 kan
anvendes til udbetaling af kompensation som følge af etableringen af en ny, målrettet kompensati‐
onsordning for faste omkostninger.

Der etableres materiel hjemmel under § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19 (anden bev.) vedrørende administrationsgrundlaget for kompensationsordningen ved opta‐
gelse af ny tekstanmærkning.

b. Som følge af COVID-19 blev der med akt. 179 af 20. maj 2020 etableret en ordning, som udvi‐
dede kompensationsordningen for faste omkostninger til også at omfatte institutioner (foreninger,
selvejende institutioner og fonde m.v.), hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af
institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsperioden iht. akt. 179 af 20. maj 2020 er fra og
med 9. marts til og med 8. juli.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti og Alternativet har indgået Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og
eksportinitiativer af 15. juni 2020. Som led i aftalen er parterne enige om, at den eksisterende
ordning for faste omkostninger ophører med dens nuværende udløb den 8. juli 2020.

I stedet for den eksisterende ordning etableres en ny, målrettet og midlertidig kompensationsord‐
ning for faste omkostninger for institutioner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller
mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er omfattet af følgende COVID-19-relaterede
restriktioner:

– Forbud mod at holde åbent
– Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020 og frem
– Forsamlingsforbud på over 500 personer
– Grænselukninger

Aktstykke nr. 259 Folketinget 2019-20

AK001561



– Udenrigsministeriets rejsevejledning

Ordningen vil gælde i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020,
hvorefter ordningen vil ophøre. Institutioner, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8.
juni og frem, vil dog alene kunne få kompensation for faste omkostninger i perioden fra og med den
9. juli 2020 til og med den 8. august 2020. Der ydes kompensation til institutioner, der oplever en
omsætningsnedgang på mindst 35 pct. i forhold til samme periode sidste år. Omsætningsnedgangen
beregnes i forhold til institutionens kommercielle omsætnings andel af den samlede økonomi.

En institution vil få mulighed for at få følgende kommercielle andel af de faste omkostninger
kompenseret:

– 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-40 pct.
– 30 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-45 pct.
– 35 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 45-50 pct.
– 40 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 50-55 pct.
– 45 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 55-60 pct.
– 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-65 pct.
– 55 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 65-70 pct.
– 60 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 70-75 pct.
– 65 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 75-80 pct.
– 70 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-85 pct.
– 75 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 85-90 pct.
– 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 90-100 pct.

En institution, som har forbud mod at holde åbent, vil kunne opnå 100 pct. kompensation for
perioden, hvor forbuddet gælder, såfremt institutionen ingen omsætning har i perioden.

Der vil gælde følgende specifikke krav for, hvordan institutionerne skal dokumentere, at de er ramt
af COVID-19-relaterede restriktioner, med henblik på at kunne opnå kompensation:

– Forbud mod at holde åbent: Institutionen skal være omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets
bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede bekendtgørelser.

– Forbud mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni 2020: Institutionen skal have været omfattet
af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse 687 af 27. maj 2020 eller senere beslægtede
bekendtgørelser. Forbud mod at holde åbent skal være ophævet efter den 8. juni og frem. Det
vurderes særligt usikkert, om der kan opnås statsstøttegodkendelse til at yde støtte til institutioner,
hvis forbud er ophævet.

– Forsamlingsforbud: Institutioner kan opnå kompensation, hvis omsætningsnedgangen er direkte
relateret til leverancer til arrangementer i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den
31. august 2020, der er aflyst, væsentligt ændrede eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor
arrangøren, som institutionen skulle levere til, er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2
i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer
som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger.

– Grænselukninger: Institutionerne skal enten kunne dokumentere med tilstrækkelig sikkerhed, at
en væsentlig del af deres kommercielle omsætning (mindst 50 pct. i perioden juli-august 2019)
kom fra udenlandske kunder, som ikke i sommeren 2020 krydser grænsen til Danmark som
følge af restriktioner, at de har fysisk hjemsted i en lufthavn eller at en væsentlig del af deres
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kommercielle omsætning (mindst 50 pct.) i juli-august 2019 kom fra flyvninger eller kontrakter
direkte knyttet til opgaver, som er midlertidigt nedlagt som følge af grænselukning eller Udenrigs‐
ministeriets rejsevejledninger.

– Udenrigsministeriets rejsevejledning: Institutioner, der pr. den 9. marts 2020 var medlem af en
godkendt rejsegarantiordning, kan opnå kompensation, såfremt institutionen kan dokumentere, at
mindst 50 pct. af den kommercielle omsætning i perioden juli-august 2019 stammede fra rejser,
der helt eller delvist (rejsen kan inkludere flere lande) går til destinationer, der fra og med den 26.
januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige
rejser til (orange eller rød kategori).

Der anmodes om optagelse af en tekstanmærkning vedrørende administrationsgrundlaget.

Der anmodes endvidere om, at der kan overføres administrationsbidrag til de myndigheder, der
administrerer ordningen via interne statslige overførsler, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.12.4. Admi‐
nistrationsudgifter.

De administrerende myndigheder er Udenrigsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Kul‐
turministeriet. Ordningen kan udvides til at omfatte andre myndigheder, hvis der viser sig behov
herfor.

Vedkommende minister kan på den baggrund fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om kom‐
pensation for faste omkostninger. Kompensationsmodellen administreres således ikke af en enkelt
minister. Den minister, der udbetaler hovedparten af det offentlige statslige tilskud til institutionens
ordinære driftsudgifter, har kompetencen i forhold til den enkelte institution vedrørende kompensa‐
tion. For institutioner, der ikke modtager statsligt tilskud, fastlægges det ved bekendtgørelse, hvilken
minister der har kompetencen i forhold til den enkelte institution vedrørende kompensation.

Institutioner med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer kan ikke modtage kompensation, i
det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtel‐
ser, som Danmark eller EU har påtaget sig. Institutionerne kan ved ansøgning blive bedt om at afgive
tro- og love-erklæring på, at institutionen, der kompenseres, betaler den skat, som de er forpligtede
til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Den administrerende myndighed kan i
forbindelse med kontrollen af institutioner med base i skattely vedrørende skatteforhold, udbede sig
den fornødne dokumentation.

Baseret på erfaringer fra den eksisterende kompensationsordning for faste omkostninger for virk‐
somheder, hvor antallet af ansøgninger foreløbigt har vist sig lavere end oprindeligt antaget, vurderes
det, at der tilsvarende kan forventes færre ansøgninger fra institutioner, hvor offentligt tilskud til
drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, end oprindelig antaget,
og at der i forlængelse heraf er rum inden for de allerede afsatte bevillinger til den nye ordning
(inkl. administration). Der lægges således ikke op til at optage nye bevillinger.

Det bemærkes, at der ved akt. 179 af 20. maj 2020 blev givet hjemmel til, at der på §
06.11.41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.), § 15.11.74. Kompensati‐
onsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.) og § 21.11.69. Kompensationsordninger som
følge af COVID-19 (anden bev.) kan optages merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevil‐
ling for 2020 svarende til de faktiske udgifter.

Dispositioner på lov om tillægsbevilling for 2020
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Forslaget medfører ikke nye dispositioner på lov om tillægsbevillinger for 2020.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde sagsbehandling og
udbetaling af kompensation snarest muligt.

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

e. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at de allerede afsatte midler på §
06.11.41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, § 15.11.74. Kompensationsordninger
som følge af COVID-19 og § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 kan
anvendes til udbetaling af kompensation som følge af etableringen af en ny, målrettet kompensati‐
onsordning for faste omkostninger.

Det bemærkes, at der i medfør af akt. 179 af 20. maj 2020 er adgang til på § 06.11.41. Kompensati‐
onsordninger som følge af COVID-19 (anden bev.), § 15.11.74. Kompensationsordninger som følge
af COVID-19 (anden bev.) og § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (anden
bev.) at optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 svarende til de
faktiske udgifter.

Materielle bestemmelser

»Nr. 226 ad 21.11.69.
Vedkommende minister bemyndiges til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om en

målrettet kompensation for faste omkostninger relateret til COVID-19 til foreninger, selvejende
institutioner og fonde m.v., hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens
ordinære driftsudgifter, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at opnå kompensation,
ansøgningsform, tidsfrister, betingelser for kompensation, dokumentation, modtagerkreds, udbetaling
af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation, rentebetaling, regnskab, revi‐
sion, rapportering, fremlæggelse af revisorerklæring og efterfølgende kontrol m.v.«

f. Finansministeriets tilslutning foreligger

København, den 24. juni 2020

Joy Mogensen

/ Jane Nørgaard Øhle

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 25-06-2020
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