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Kulturministeriet. København, den 20. januar 2021.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner i finansåret
2021:
• Der tilføres 25,2 mio. kr. i 2021 til varetagelse af en række administrative opgaver i relation

til COVID-19-kompensationsordninger og puljer. Opgaverne følger af politiske aftaler fra 2020
og omfatter sagsbehandling, kontrol og efterregulering vedrørende kompensation for 2020 og i
forbindelse med forlængelse af hjælpepakker på Kulturministeriets område til og med 28. februar
2021, jf. akt. 138 af 12. januar 2021, og forestås af § 21.11.11. Slots- og Kultursstyrelsen
(Driftsbev.).

Udgifterne som følge af COVID-19 håndteres ved en direkte opskrivning af Kulturministeriets
område uden modgående finansiering på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021.

b. Slots- og Kulturstyrelsen varetager i 2021 en række opgaver i forbindelse med administrationen af
kompensationsordninger og puljer i relation til COVID-19, der følger af politiske aftaler fra 2020,
herunder Aftale om udvidelse af hjælpepakker (regeringen, V, RV, SF, EL, K og ALT) af 27. oktober
2020 og Tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger (regeringen, V, RV, SF,
EL, K og ALT) af 16. december 2020.

Slots- og Kultursstyrelsen skal bl.a. i 2021 udarbejde afrapportering, kontrol og efterregulering
vedrørende kompensation for 2020. Slots- og Kultursstyrelsen skal også foretage sagsbehandling i
2021, der vedrører bl.a. kompensation og puljer for 2020.

Slots- og Kultursstyrelsen skal endvidere forestå administration af en række kompensationsordnin‐
ger, som senest ved akt. 138 af 12. januar 2021 er forlænget til den 28. februar 2021 som følge af
Aftale om Tillæg til aftale om genåbning af generelle Kompensationsordninger (regeringen, V, RV,
SF, EL, K og ALT).

Der er ikke på nuværende tidspunkt afsat bevilling til Slots- og Kultursstyrelsens administration
af ovenstående opgaver. Som følge heraf lægges der op til at afsætte i alt 25,2 mio. kr. i 2021
til administration på § 21.11.11. Slots- og Kultursstyrelsen baseret på skøn over de administrative
udgifter forbundet med opgaverne.
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Såfremt restriktionerne forlænges og kompensationsordninger forlænges på Kulturministeriets om‐
råde til efter den 28. februar 2021, kan den afsatte bevilling eventuelt anvendes til administration af
forlængelserne i 2021.

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
2021. Eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales og tilfalder statskassen ved nedskrivning på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2021.

Dispositionerne kan i indeværende finansår specificeres således på under- og standardkonti:
§ 21.11.11. Slots- og Kultursstyrelsen (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Personaleomkostninger og lønninger 17,9 mio. kr.
22. Andre ordinære omkostninger 7,3 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at sikre finansiering til Slots-og Kul‐
tursstyrelsens administration af kompensationsordninger og puljer mv. som følge af COVID-19 i
indeværende finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbe‐
villing for 2021 opføres følgende:

Mio. kr. Udgift
§ 21.11.11 Slots- og Kultursstyrelsen (Driftsbev.) 25,2

Finansudvalget anmodes om tilslutning til, at udgifterne som følge af COVID-19 håndteres ved en
direkte opskrivning uden modgående finansiering.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. januar 2021

Joy Mogensen

/ Per Justesen Gammelgaard

Til Finansudvalget.
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