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Kulturministeriet. København, den 19. april 2021.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i ud‐
møntningen af Aftale om pulje til lokale ugeaviser, forlængelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter
og genstartsteam for kultur- og idrætslivet af 19. marts 2021:

• Der overføres 194,0 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af
COVID-19.

• Der tilføres 6,0 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til administration af puljen
(Driftsbev.).

• Udgifterne på i alt 200,0 mio. kr. i 2021 finansieres af de på finansloven opførte midler på §
35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19.

b. Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Al‐
ternativet indgik den 19. marts 2021 Aftale om pulje til lokale ugeaviser, forlængelse af aktivitetspul‐
jen til kulturaktiviteter og genstartsteam for kultur- og idrætslivet. Med aftalen blev der bl.a. afsat
yderligere 200,0 mio. kr. til en videreførelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter med de nuværen‐
de overordnede kriterier i perioden 1. maj – 31. juni 2021, såfremt der er COVID-restriktioner, som
begrænser afviklingen af publikumsrettede aktiviteter.

Dermed forlænges aktivitetspuljen, som med en række tidligere politiske aftaler er blevet tilført
i alt 196,0 mio. kr. for perioden 1. januar til og med 30. april. I lyset af regeringens udmelding
om nedlukning af samfundet fra d. 9. december 2020, og den gradvise åbning af samfundet fra
primo marts 2021 har der imidlertid været et begrænset træk på puljen i 2021. På den baggrund er
partierne enige om, at eventuelle uforbrugte puljemidler pr. 30. april 2021 videreføres til den nye
dækningsperiode.

Aftalepartierne er enige om at følge forbruget af midler i puljen og løbende gøre status, herunder
om at mødes medio maj for at drøfte status for puljen. Såfremt der fortsat er restriktioner i relation
til COVID-19, som begrænser muligheden for at gennemføre aktiviteter, vil puljen blive forlænget
til og med 31. august 2021. Evt. uforbrugte midler ved puljens ophør eller årets udgang tilfalder
statskassen.
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De gældende overordnede kriterier for ordningen er nærmere beskrevet i hhv. akt. 310 af 17.
september 2020 og akt. 43 af 12. november 2020.

Justering af aktivitetspulje til kulturaktiviteter
Institutioner og virksomheder mv., som gennemfører publikumsrettede kulturaktiviteter for mindst

26 publikummer, har siden 1. september 2020 kunnet søge om tilskud fra aktivitetspuljen til dækning
af omkostninger i forbindelse med afholdelse af kulturaktiviteter, som er påvirket af COVID-19-re‐
striktioner.

I aktivitetspuljen kan institutioner og virksomheder mv. få dækket op til 65 pct. af deres faktisk
afholdte støtteberettigede udgifter. Det maksimale støttebeløb pr. støtteperiode er 1,5 mio. kr. pr.
aktivitet og 6,0 mio. kr. pr. institution mv., dog med mulighed for dispensation på op til 20,0 mio.
kr. for institutioner mv., som har flere enheder på samme CVR-nummer, og hvor disse fremstår som
selvstændige institutioner, der afholder publikumsrettede kulturaktiviteter.

Støttelofterne på hhv. 6,0 mio. kr. og 20,0 mio. kr. har været gældende ad tre omgange hhv. i
perioden 1. september – 31. oktober 2020, i perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021 og i
perioden 1. marts 2021 – 30. april 2021. Støttelofterne for perioden 1. maj – 30. juni 2021 vil blive
nulstillet, så det igen bliver muligt for tilskudsansøgere at opnå op til 6,0 mio. kr. i støtte og med mu‐
lighed for dispensation på op til 20,0 mio. kr. for institutioner mv., som har flere enheder på samme
CVR-nummer, og hvor disse fremstår som selvstændige institutioner, der afholder publikumsrettede
kulturaktiviteter.

Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter er i statsstøtteretlig henseende etableret med udgangspunkt i
gruppefritagelsesforordningens art. 53, stk. 8, som giver mulighed for at yde dækning af støtteberetti‐
gede omkostninger på op til 2,0 mio. euro (ca. 15,0 mio. kr.) pr. institution eller virksomhed mv. Det
maksimale støtteloft på 2,0 mio. euro (ca. 15,0 mio. kr.) gælder imidlertid ikke pr. pulje eller ordning,
men pr. institution eller virksomhed mv. og altså på tværs af alle puljer og ordninger, som er etableret
med afsæt i gruppefritagelsesforordningens art. 53, stk. 8. Fordi det i flere støtteperioder har været
muligt at opnå tilskud på op til 6,0 mio. kr. i aktivitetspuljen, indebærer dette, at enkelte tilskudsan‐
søgere vil kunne ramme EU᾽s støtteloft på 2,0 mio. euro. For at håndtere denne problemstilling og
sikre, at kulturinstitutioner m.v. ikke afskæres fra at kunne søge støtte fra aktivitetspuljen grundet
statsstøtteloftet, deles aktivitetspuljen op i "to spor" med ikrafttrædelse fra 1. maj 2021:

a. ét spor, som svarer til den nuværende pulje, for institutioner mv., som ikke vil ramme statsstøtte‐
loftet på 15,0 mio. kr. under gruppefritagelsesforordningens art. 53, stk. 8.

b. ét nyt spor for institutioner mv., som kan ramme statsstøtteloftet på 15 mio. kr. under gruppefrita‐
gelsesforordningens art. 53, stk. 8, og for hvilke der etableres et nyt spor med udgangspunkt i
gruppefritagelsesforordningens art. 53, stk. 7, og hvor der er et beløbsloft på 75,0 mio. euro årligt
pr. virksomhed (jf. gruppefritagelsesforeningens art. 4 (om anmeldelsestærskler), stk. 1, litra z).

Det nye spor vil fungere med de samme overordnede kriterier som den nuværende aktivitetspulje.

Den nærmere administrative udmøntning af, hvilke rammer der gælder for de to spor, vil blive
fastsat i puljebeskrivelsen for aktivitetspuljen.

Dispositionen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 specificeres således:
§ 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge

af COVID-19 (Anden bev.)
Udgift (mio.

kr.)
10. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
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46. Tilskud til anden virksomhed og inve‐
steringstilskud

194,0 mio. kr.

§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed 6,0 mio.kr.

18. Lønomkostninger 4,0 mio kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,0 mio. kr.

§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset
af COVID-19 mv.
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset
af COVID-19 mv.

49. Reserver og budgetregulering -200,0 mio kr.

c. Sagen forelægges Finansudvalget med henblik på at kunne påbegynde sagsbehandling og udbeta‐
ling af støtte snarest muligt.

d. Det er en forudsætning for udbetaling af støtte fra puljen, at de konkrete aktiviteter kan støttes efter
den generelle gruppefritagelsesforordnings bestemmelser om støtte til kulturområdet. Tildeling af
støtte vil bero på konkrete vurderinger, og det forudsættes, at gruppefritagelsesforordningens øvrige
bestemmelser er opfyldt, herunder at støtte ikke kan tildeles til kriseramte virksomheder.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til følgende dispositioner, således at der
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 opføres følgende:

Mio. kr. Udgift
§ 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af

COVID-19
194,0

§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen 6,0
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af

COVID-19
-200,0

København, den 19. april 2021

Joy Mogensen

/ Sune Thvilum-Kannegaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 22-04-2021
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