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Kulturministeriet. , den 24. juni 2020.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i
udmøntningen af Aftale om særlig aktivitetsindsats for nyetablerede artister af juni 2020:

• Der tilføres 9,8 mio. kr. til § 21.11.23. Forskellige tilskud til en særlig aktivitetsindsats til
nyetablerede artister.

• Der tilføres 0,2 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til administration af ordningen.

b. Som følge af Aftale om særlig aktivitetsindsats for nyetablerede artister mellem regeringen og
Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti og Alternativet af 23. juni 2020 afsættes der 10,0 mio. kr. til en særlig aktivitetsindsats
til nyetablerede artister, fx upcoming bands. Midlerne udmøntes i tilknytning til aktivitetspuljen til
kunstneriske aktiviteter, som er en del af sommerpakken af 19. juni 2020.

Midlerne målrettes kunstneriske aktiviteter udført af nyetablerede artister, fx upcoming bands, der
kan dokumentere, at de grundet COVID-19 har fået aflyst en række planlagte koncerter og/eller
arrangementer hen over sommersæsonen.

Der ydes støtte til nyetablerede kunstnere, fx upcoming bands, som ønsker at iværksætte kunstneri‐
ske aktiviteter. Ved nyetablerede kunstnere forstås kunstnere, som ikke i et af de seneste tre år har
haft en indtægt fra det kunstneriske virke over 100.000 kr., men som i foråret og sommeren 2020 har
fået aflyst koncerter, optrædener, forestillinger mv. Foruden nyetablerede kunstnere kan foreninger,
offentlige eller selvejende institutioner og virksomheder, som ønsker at iværksætte kunstneriske
aktiviteter i samarbejde med nyetablerede kunstnere, søge støtte fra ordningen.

Der kan ydes støtte til koncerter, optrædener, forestillinger m.v. med offentlig adgang. Der kan
modtages maksimalt 25.000 kr. per ansøger. Der kan søges om tilskud til honorarer og dækning
af udgifter til kunstnerens transport, ophold, forplejning og mindre anskaffelser i forbindelse med
arrangementet.
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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.

Der kan alene søges om støtte til honorering af nyetablerede kunstnere, fx upcoming bands. Det
skal dokumenteres, at de kunstnere, som honoreres, har fået aflyst koncerter, optrædener, forestillin‐
ger mv. med offentlig adgang i foråret og sommeren 2020. Det er en forudsætning, at der foreligger
dokumentation for, at kontrakter og aftaler er indgået før d. 6. april 2020 og ikke på anden vis er
godtgjort fx ved forsikringsdækning eller anden kompensation. Det skal endvidere dokumenteres, at
de pågældende kunstnere ikke har haft en indtægt fra sit kunstneriske virke over 100.000 kr. i et af
årene 2017, 2018 og 2019.

Puljen administreres således, at alle ansøgninger, som lever op til ovenstående kriterier imødekom‐
mes. Midlerne fordeles forholdsmæssigt til imødekomne ansøgninger.

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 4,9 mio. kr. pr. gang med ansøgningsfrist d. 15. juli og d. 1.
august. Ansøgerne får svar inden for maksimalt 14 dage.

Der afsættes 0,2 mio. kr. til Slots- og Kulturstyrelsens administration af ordningen.

Udgiften til initiativerne på i alt 10,0 mio. kr. foreslås håndteret ved en direkte opskrivning
af Kulturministeriets bevilling på forslag til om lov om tillægsbevilling for 2020. 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 2020.

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

Udgift

§ 21. 11.23. Forskellige tilskud (reservationsbev.)
74. Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 9,8 mio. kr.

§ 21. 11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

Udgift
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18. Lønninger / personaleomkostninger 0,2 mio. kr.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde behandlingen af ansøg‐
ninger snarest muligt i indeværende finansår.

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:

Mio. kr. Udgift
§ 21. 11.23. Forskellige tilskud (reservationsbev.) 9,8
§ 21. 11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (driftsbev.) 0,2

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

Joy Mogensen

/ Per Nylykke

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 25-06-2020 (udvalget med undtagelse af Liberal Alliances medlem af udvalget, der
stemte imod aktstykket)
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