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Social- og Ældreministeriet. København, den 10. juni 2021.

a. Social- og Ældreministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale
om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne tilføres
78,3 mio. kr. i 2021 til § 15.11.44. Facilitering af partnerskaber på socialområdet, der udmøntes til,
at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, på hhv. regionale og private tilbud,
herunder både kommercielle og ikke-kommercielle (fonde og selvejende), friplejeboliger og kommu‐
nale tilbud, der er drevet af en privat aktør, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Heraf
udmøntes:
– 8,1 mio. kr. til et særtilskud til regionale tilbud.
– 70,2 mio. kr. til en pulje til private/selvejende tilbud.

Udgiften i 2021 på i alt 78,3 mio. kr. finansieres af den på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering
opførte bevilling.

Der anmodes endvidere om, at der som følge af aftalen tilføres:
– 29,1 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje og kompensationsordninger som følge af COVID-19 til ansøg‐

ningspuljen 1000 Nye Fællesskaber.
– 0,9 mio. kr. til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen til administration af ansøgningspuljen.

Udgiften i 2021 på i alt 30,0 mio. kr. finansieres af den på § 15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien
gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere opførte bevilling.

Derudover anmodes der om udmøntning af 220 mio. kr. gennem direkte tildeling til en række
civilsamfundsorganisationer fra den på finansloven for 2021 opførte § 15.71.10. Støtte af oplevelses‐
industrien gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere.

Endvidere anmodes der om Finansudvalgets tilslutning til, at der ved tekstanmærkning etableres
hjemmel til at bemyndige kulturministeren til at fastsætte de nærmere regler for Pulje til 1000 Nye
Fællesskaber.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.
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b. Mange udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, har gennem‐
levet en tid under COVID-19, hvor social isolation har præget hverdagen.

Samtidig har mange virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien oplevet nedgang i deres
omsætning under COVID-19. Som følge heraf har regeringen, SF, RV, EL og ALT med Aftale om
udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne af den 24.
marts 2021 blandt andet besluttet:
• (A) At afsætte 8,1 mio. kr. og 70,2 mio. kr. i 2021 til, at ældre og udsatte borgere, herunder

personer med handicap, på regionale og private/selvejende tilbud kan gøre brug af kultur- og
oplevelsesaktiviteter.

• (B) At foretage en direkte tildeling af 220,0 mio. kr. i 2021 til de væsentligste landsdækkende
organisationer, som arbejder med og dækker målgrupperne udsatte voksne, udsatte børn og
familier, sårbare ældre samt børn og voksne med handicap.

• (C) At afsætte 30,0 mio. kr. i 2021 til puljen 1000 Nye Fællesskaber målrettet aktører fra
foreningslivet under betingelse af, at de støttede aktiviteter foregår i oplevelsesindustrien.

Oplevelsesindustrien

Oplevelsesindustrien er i forbindelse med aftalen at forstå i bred forstand som virksomheder med
registeret CVR-nummer, der tjener penge på at udbyde oplevelser.

Det kan fx være:
– Virksomheder, der udbyder spise- og drikkevarer på eller ved forretningsstedet, som fx restauran‐

ter, caféer, barer, madboder og lignende.
– Virksomheder, der udbyder overnatningsmuligheder, som fx hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem,

moteller, feriecentre, sommerhuse, campingpladser og lignende.
– Virksomheder, der udbyder oplevelser og kulturtilbud, som fx forlystelsesparker, oplevelseshuse,

sports- og udendørsaktiviteter, rejsebureauer, udbydere af gaming- lege- og badelande, museer,
kunsthaller, gallerier, biografer, teatre, musicals, revyer og andre udbydere af scenekunstfore‐
stillinger, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver
lignende.

Disse er eksempler på oplevelseserhverv, og ovenstående er ikke en udtømmende liste.

Udlevering af to-go-ydelser, dvs. spise- og drikkevarer, der kan tages med hjem, er omfattet af
udmøntningen, så længe udbyderen også udbyder spise- og drikkevarer, der kan nydes på eller ved
forretningsstedet. En undtagelse hertil er dog tilfælde, hvor fx en restaurant i en periode udelukkende
leverer spise- og drikkevarer to-go på grund af et påbud fra myndighederne.

Frivillige foreninger er som udgangspunkt ikke en del af oplevelseserhvervene omfattet af aftalen,
med mindre de driver en virksomhed inden for oplevelseserhvervene.

Udbydere af transport til, fra eller under en oplevelsesaktivitet er heller ikke en del af oplevelses‐
erhvervene omfattet af aftalen. Transport, der må anses for at være en del af en forlystelse/et
kulturtilbud eller er sammenhængende med en hotelydelse m.v., fx pakkerejser, er dog en del af
oplevelseserhvervene omfattet af aftalen.

Et gavekort til fx en forlystelsespark eller et museum kan også bruges i forlystelsesparkens eller
museets gavebutik eller café, så længe udbyderen primært udbyder oplevelser eller kulturtilbud. Det
samme gør sig endvidere gældende for et gavekort til et hotel, der også kan anvendes til fx adgang til
fitnessfaciliteter, spa-behandlinger eller andre faciliteter, som er en del af hotellets forretning. Gave‐
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kort kan udstedes i samarbejde med brancheforeninger eller den enkelte oplevelsesaktør. Det kan
være til engangsoplevelser eller årskort.

Organisationerne kan med fordel samarbejde med lokale afdelinger og/eller aktører, der lokalt mod‐
tager § 18-midler i kommunerne for at koordinere oplevelsesaktiviteterne med de aktiviteter, som
kommunerne arrangerer for ældre og udsatte borgere visiteret til bo- og dagtilbud.

A) Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien til regionerne og via private/selvejende tilbud

Med aftalen er der afsat midler til støtte til oplevelsesindustrien målrettet ældre og udsatte borgere,
herunder personer med handicap. 70,2 mio. kr. udmøntes til private/selvejende tilbud til målgruppen,
og 8,1 mio. kr. udmøntes til regionerne. Midlerne fordeles ud fra antallet af pladser i tilbud efter
serviceloven, der fremgår af Tilbudsportalen (på nær plejefamilier og ambulante og dagbehandlings‐
tilbud til stofmisbrugere), botilbudslignende tilbud, som fremgår af Tilbudsportalen, friplejeboliger,
som fremgår af Tilbudsportalen og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, der fremgår af Pleje‐
hjemsoversigten.

For regionerne udmøntes midlerne med et særtilskud og fordeles regionerne imellem efter antal
pladser i de ovennævnte tilbud i regionerne.

For de private/selvejende tilbud udmønter Socialstyrelsen en pulje på 70,2 mio. kr., som private/selv‐
ejende leverandører af tilbud til udsatte og ældre samt personer med handicap kan få del i. Puljen vil
blive udmeldt og administreret af Socialstyrelsen.

Midlerne vil kunne anvendes til flere forskellige aktiviteter i oplevelsesindustrien – således, at de
udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, får betalt kultur- og
oplevelsestilbud. En mindre del af tilskuddet kan gå til understøttende aktiviteter, som fx administra‐
tion, befordring samt til ledsagende medarbejdere fra tilbuddet.

Midlerne i puljen fordeles til de tilbud, som tilkendegiver, at de ønsker at modtage tilskuddet. De
omfattede tilbud vil få tilbud om et beløb svarende til det antal pladser i døgntilbud, som fremgår
af hhv. Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten, og for de dagtilbud efter serviceloven, der fremgår
af Tilbudsportalen (på nær plejefamilier og ambulante og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere)
et beløb svarende til det oplyste antal visiterede borgere. Dvs., at større tilbud får tildelt flere
midler. Der udarbejdes et skema med kategorier inden for oplevelsesindustrien, som tilbuddene skal
udfylde, for at det kan vurderes, hvad midlerne bruges til, og hvilke aktører i oplevelsesindustrien der
får glæde af dem. Det er muligt for tilbuddene at samarbejde om afholdelse af aktiviteterne.

B) Direkte tildeling til organisationer

Der er afsat 220,0 mio. kr. til de væsentligste landsdækkende organisationer, som arbejder med
og dækker målgrupperne udsatte voksne, udsatte børn og familier, sårbare ældre samt børn og
voksne med handicap. Betingelser for tilskuddet fastsættes af Socialstyrelsen i forbindelse med
udmøntningen.

Organisationerne skal anvende midlerne i oplevelsesindustrien på den måde, at de udsatte og sårbare
grupper, herunder mennesker med handicap og sårbare ældre, får betalt kultur- og oplevelsestil‐
bud. Det kan fx være ved, at de omfattede målgrupper får adgang til individuelle oplevelser ude i
oplevelsesindustrien på lige fod med andre i form af gavekort og betalte oplevelser. Organisationer,
som har at gøre med en målgruppe af borgere, der ikke vil kunne få glæde af et gavekort eller
tilsvarende på egen hånd, og som fx føler sig mest trygge herved, kan hjælpe målgruppen med
at arrangere, at gavekort eller købte oplevelser benyttes i fællesskab. Midlerne kan også anvendes
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til at betale for befordring til fx udsatte familier, der ikke har midler til transport. En mindre del
af midlerne kan gå til 1) understøttende aktiviteter som fx administration, befordring, betaling for
frivillige og netværk for den udsatte (fx familie eller klassekammerater) og 2) ledsagelse og tolke til
borgere med handicap, som har behov for dette for at kunne deltage i oplevelserne, samt at frivillige
og evt. familiemedlemmer kan deltage i aktiviteterne sammen med målgruppen.

Organisationerne skal sørge for, at der er en geografisk spredning af anvendelsen af midlerne i
oplevelsesindustrien.

Midlerne udmøntes som direkte driftstilskud til følgende organisationer, jf. tabel 1. Midlerne udmøn‐
tes fra den opførte bevilling på § 15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets
indsatser for udsatte og sårbare borgere.

Tabel 1. Direkte tildeling til organisationer
Mio. kr. (2021-pl) 2021
Røde Kors 22,0
Ældre Sagen 22,0
Dansk Folkehjælp 22,0
Danske Handicaporganisationer 22,0
Red Barnet 22,0
KFUM’s Sociale Arbejde 10,0
Kirkens Korshær 10,0
Mødrehjælpen 10,0
Landsforeningen af Væresteder 10,0
Danske Seniorer 10,0
Blå Kors 10,0
KFUK’s Sociale Arbejde 10,0
SIND 10,0
Ungdommens Røde Kors 10,0
Lær for livet 10,0
Hus Forbi 5,0
SAND 5,0
I alt 220,0

C) 1000 Nye Fællesskaber

Der afsættes 30,0 mio. kr. til, at Slots- og Kulturstyrelsen udmønter ansøgningspuljen 1000 Nye
Fællesskaber. Formålet med puljen er at skabe foreningsinitierede oplevelser i oplevelsesindustrien –
ikke foreningsprojekter.

Målgruppen for aktiviteterne i oplevelsesindustrien er voksne, seniorer og ældre, og formålet er
udover selve oplevelsen at få engageret disse i fællesskaber og aktiviteter, de ellers ikke har adgang
til. Det kunne fx være tidligere anbragte unge, som ofte mangler fællesskaber og relationer, eller
mindre sygdomsgrupper og mennesker med sjældne diagnoser.

Puljen vil kunne søges af foreninger på kulturområdet og på socialområdet, der i forvejen er aktive
i lokalsamfundet, fx idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museums‐
foreninger, læseforeninger, sociale foreninger mv. Det er et krav, at foreningen er etableret før 9.
marts 2020. Midlerne skal anvendes til foreningsinitierede arrangementer i oplevelsesindustrien,
herunder ift. kursussteder, restauranter, spillesteder, teatre og andre kultur- og oplevelsesinstitutioner
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(fx koncerter, udstillinger, forestillinger) samt til arrangementer i oplevelsesindustrien inden for
sport, gaming, adventure og outdoor.

Det er en betingelse for at modtage midler fra puljen, at de foreningsinitierede aktiviteter foregår i
oplevelsesindustrien, og at aktiviteterne afvikles i takt med, at denne industri åbner igen.

Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, som fastlægger nærmere kriterier for puljen,
herunder retningslinjer for hvilke formål, der kan søges til, krav til ansøgerne, ansøgningsfrist mv.
Ordningen administreres efter BEK 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt
og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Øvrige forhold

Anvendelsesperioden for de tre delinitiativer går frem til 1. juli 2022.

Det vurderes ikke, at der er tale om statsstøtte for (A) Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien
til regionerne og via private/selvejende tilbud og (B) Direkte tildeling til organisationer. For så
vidt angår (C) 1000 Nye Fællesskaber er foretaget en vurdering af, hvorvidt ordningen indebærer
statsstøtte. Støttetildelingerne fra puljen 1000 Nye Fællesskaber vurderes i langt de fleste tilfælde
ikke at udgøre statsstøtte, idet der ofte til være tale om små lokale. Såfremt det vurderes, at konkrete
tildelinger efter en konkret vurdering udgør statsstøtte, vil disse blive tildelt efter reglerne i de
minimis-forordningen.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret kan specificeres således:

Udgift
§ 15.11.44. Facilitering af partnerskaber på socialområdet (Reservationsbev.)

50. Særtilskud til regioner (Ny underkonto)
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstil‐

skud
8,1 mio. kr.

§ 15.11.44. Facilitering af partnerskaber på socialområdet (Reservationsbev.)
60. Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien via priva‐

te/selvejende tilbud (Ny underkonto)
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstil‐

skud
70,2 mio. kr.

§ 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19
33. Pulje til 1000 nye fællesskaber (Ny underkonto)

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstil‐
skud

29,1 mio. kr.

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

18. Lønomkostninger 0,6 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 mio. kr.

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)
37. Ramme til støtte af oplevelsesindustrien gennem aktivi‐

teter på social- og ældreområdet.
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49. Reserver og budgetregulering -78,3 mio. kr.

§ 15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser
for udsatte og sårbare borgere (Reservationsbev.)

10. Ramme til støtte af oplevelsesindustrien gennem civil‐
samfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere

46. Reserver og budgetregulering -30,0 mio. kr.

Der anmodes endvidere om, at tilskuddene på § 15.11.44.60. Udmøntning af stimuli til oplevelses‐
industrien via private/selvejende tilbud, § 15.71.10.10. Ramme til støtte af oplevelsesindustrien
gennem civilsamfundets indsatser for udsatte og sårbare borgere og § 21.11.68.33. Pulje til 1000
nye fællesskaber kan forudbetales, idet civilsamfundsorganisationerne, private/selvejende tilbud og
foreninger har begrænset likviditet og derfor ikke kan finansiere udgifterne forbundet med aktivitets‐
afholdelse up-front.

Ligeledes anmodes om tilslutning til, at der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen opført
på § 15.11.44.60. Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien og via private/selvejende tilbud og
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ansøgningspuljen, heraf højst 2/3 som
lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske administrationsudgifter, jf. Budgetvejledningens pkt.
2.10.5. Administrationsudgifter.

Der anmodes endvidere om hjemmel til at yde tilsagn som tilskud på § 15.11.44.50. Særtilskud
til regioner, på § 15.11.44.60. Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien via private/selvejende
tilbud, på 15.71.10.10. Ramme til støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser for
udsatte og sårbare borgere og på § 21.11.68.33. Pulje til 1000 nye fællesskaber. Behov for hjemmel
til tilsagn skyldes, at der kan opstå situationer, hvor midler bevilget i 2021 først bliver anvendt i
2022.

c. Sagen forelægges for Finansudvalget på nuværende tidspunkt med henblik på at kunne udmønte
midlerne i takt med, at oplevelsesindustrien åbner op igen.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der tilføres 78,3 mio. kr. i 2021
til § 15.11.44. Facilitering af partnerskaber på socialområdet til regionale og private/selvejende
tilbud, og at der tilføres 30,0 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge
af COVID-19 til ansøgningspuljen 1000 Nye Fællesskaber, således at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2021 optages følgende:

Udgift
(mio. kr.)

Indtægt
(mio. kr.)

§ 15.11.44. Facilitering af partnerskaber på socialområdet (Reservationsbev.) 78,3 0,0
§ 15.11.79. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. -78,3 0,0
§ 15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser

for udsatte og sårbare borgere (Reservationsbev.) -30,0 0,0
§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (driftsbev.) 0,9 0,0
§ 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19 29,1 0,0
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Derudover udmøntes 220 mio. kr. til en række civilsamfundsorganisationer fra den på finansloven for
2021 opførte bevilling § 15.71.10. Støtte af oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets indsatser
for udsatte og sårbare borgere.

Endelig anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 optages
følgende nye tekstanmærkning nr. 235 under § 21. Kulturministeriet.

Materielle bestemmelser:

”Nr. 235 ad. 21.11.68.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere regler for Pulje til 1000 Nye Fællesskaber,
herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier og vilkår for at opnå støtte, fordeling af puljens mid‐
ler, beløbsstørrelser, ansøgningsform, tidsfrister, modtagerkreds, udbetaling af støtte, tilbagebetaling
af støtte, dokumentation, regnskab, revision og afrapportering, samt tilsyn og kontrol. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. juni 2021

Astrid Krag

/ Oliver Waterstradt

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 17-06-2021
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