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Folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) har den 23. marts 2021 stillet mig 

følgende spørgsmål, nr. S 1214, som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 

Hvad er ministerens holdning til, at Dansk Kunstnerråd foreslår et kunst- og 

kulturfradrag, samt at der indføres et kulturklippekort til unge i aldersgruppen 10 til 

25 år i forbindelse med genåbningen af samfundet? 

 

Begrundelse 

Det fremgår af Dansk Kunstnerråds hjemmeside, at organisationen foreslår, at der i 

umiddelbar forlængelse af genåbningen af samfundet indføres et kunst- og 

kulturfradrag til køb af kunst og kulturelle ydelser efter samme model som det 

eksisterende håndværkerfradrag, og at der samtidig indføres et kulturklippekort til 

unge mellem 10 og 25 år. Der henvises bl.a. til artiklen fra www.dansk-

kunstnerraad.dk af 17. marts 2021: »Dansk Kunstnerråd foreslår kunst og 

kulturfradrag og klippekort til unge under genåbningen«. 

 

Svar: 

Jeg finder det altid kærkomment, når organisationerne på kulturområdet kommer med 

forslag til, hvordan vi kan styrke kulturlivet, og jeg har noteret mig forslagene fra 

Dansk Kunstnerråd. Som Socialdemokratiet allerede har meldt ud, ser vi dog visse 

problemstillinger i forslaget om et kunst- og kulturfradrag, idet effekten kan være, at 

det blot fungerer som en skattelettelse for dem, der i forvejen bruger kulturen.  

 

Jeg er dog helt enig i, at det er afgørende, at vi får gang i kulturlivet igen, når det snart 

genåbnes. Netop derfor indgik regeringen d. 19. marts 2021 en bred politisk aftale om 

kompensation og hjælp til flere dele af kulturlivet. Bl.a. vil aktivitetspuljen blive 

forlænget og forøget med 200 mio. kr., ligesom der er afsat 50 mio. kr. til en række 

initiativer, der skal genstarte kulturen og idrætten i en tid med corona. Hertil kommer 
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at aftalepartierne bag den indgåede ”Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark” 
er enige om at forhandle en sommerpakke målrettet kulturen og oplevelsesøkonomien 

på baggrund af et oplæg fra regeringen.  

 

Endelig kan nævnes, at der som led i finanslovsaftalen for 2021 blev vedtaget en stor 

økonomisk pakke på i alt 750 mio. kr. til stimuli af oplevelsesindustrien i 2021. Heraf er 

afsat 250 mio. kr. til skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort til 

oplevelsesøkonomien, mens 500 mio. kr. er afsat til indsatser, der skal modvirke 

ensomhed og mistrivsel blandt udsatte, ældre og sårbare borgere, og som samtidig 

stimulerer omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i 

oplevelsesindustrien.  

 

 

Joy Mogensen 
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