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Kulturministeriet. København, den 24. juni 2020.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i en
forlængelse af udvidelsen af de midlertidige kompensationsordninger vedrørende lønudgifter til fy‐
ringstruede medarbejdere og faste omkostninger i 2020, der er etableret som følge af COVID-19, til
også at omfatte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne
kommunale koncert- og kulturhuse i Danmark:

• Der tilføres 10,7 mio. kr. til § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Anden
bev.).

• Der tilføres 0,3 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.).

b. Som følge af COVID-19 blev der med akt. 181 af den 20. maj 2020 givet hjemmel til at etablere
en udvidelse af statens midlertidige kompensationsordninger for lønomkostninger til fyringstruede
medarbejdere og faste omkostninger i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juli
2020. Udvidelsen indebar, at følgende institutioner kan ansøge om kompensation for lønomkostnin‐
ger til fyringstruede medarbejdere og faste omkostninger, såfremt de lever op til betingelserne og
kriterierne for ordningerne, som fastsat ved akt. 179. af den 20. maj 2020 med undtagelse af kravet
om 50 pct. i offentlig støtte:

• Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet (fx statsanerkendte, kommunalt
ejede museer)

• Seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle
Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti og Alternativet har indgået Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og
eksportinitiativer den 15. juni 2020. Det følger af aftalen, at udvidelsen af de midlertidige kompen‐
sationsordninger vedrørende lønudgifter til fyringstruede medarbejdere og faste omkostninger for
ovennævnte kommunale institutioner forlænges. Idet ovenævnte institutioner med akt. 181 af den 20.
maj 2020 sidestilles med øvrige institutioner, der er omfattet af de midlertidige kompensationsord‐
ninger for løn og faste omkostninger, lægges det til grund, at Aftale om udfasning af hjælpepakker,
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stimuli-initiativer og eksportinitiativer af den 15. juni 2020 indebærer, at ovennævnte kommunale
institutioner kan ansøge om kompensation for de forlængede perioder, der gælder for øvrige instituti‐
oner, såfremt de lever op til de betingelser og kriterier for ordningerne som fastsat ved Aktstykke om
ny målrettet kompensationsordning for faste omkostninger for institutioner der primært er offentligt
finansieret af den 25. juni 2020 og Aktstykke om forlængelse af den eksisterende lønkompensations‐
ordning for institutioner, der primært er offentligt finansieret af den 25. juni 2020. Det indebærer,
at ovennævnte kommunale institutioner også vil kunne søge lønkompensation fra og med den 9. juli
til og med den 29. august. Ordningen for faste omkostninger vil gælde i perioden fra den 9. juli
2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre. Kommunale 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 den 9. juli 2020 til den 8. august.

Sagsbehandling
Ansøgning om kompensation for hhv. løn og faste omkostninger for kommunale institutioner

med driftstilskud fra Kulturministeriet samt Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater,
Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør indgives til Slots-
og Kulturstyrelsen. Det bemærkes, at det fremgår af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende kulturinstitutioner mv. af 18. april, at der er betydelig usikkerhed forbundet med trækket
på ordningen.

Der blev ved akt. 181 af 20. maj 2020 etableret 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. Denne hjemmel forventes tilsvarende anvendt ved forlængelsen. Der blev
endvidere opnået tilslutning til, at der på forslag til finansloven for 2021 vil blive søgt hjemmel
til at afholde udgifter og oppebære indtægter som følge af den endelige afregning. Denne hjemmel
forventes fortsat anvendt ved forlængelsen.

Forlængelsen af ordningen forventes at indebære en udgift på i alt 11,0 mio. kr. Skønnet er
behæftet med usikkerhed. Beløbet er inkl. udgifter til administration til Slots- og Kulturstyrelsen på
0,3 mio. kr.

På linje med akt. 181. af maj 2020 lægges der op til, at udgifterne på i alt 11,0 mio. kr. håndteres
ved en direkte opskrivning af Kulturministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for
2020.

I lyset af den særlige situation som COVID-19 har påført og risikere at påføre 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 i finansåret specificeres således:

§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19

Anden bev .).

Udgift, mio. kr.

70. Kompensation til kommunale kulturinstituti‐
oner og visse kommunale spillesteder og
kulturhuse
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46. Tilskud til anden virksomhed og investe‐
ringsvirksomhed

10,7 mio. kr.

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

18. Lønomkostninger 0,3 mio. kr.

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

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

VID-19 (Anden bev.).
10,7 0,0

§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.). 0,3 0,0

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 24. juni 2020

Joy Mogensen

/ Emil Felix Franz

Til Finansudvalget.

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