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Kulturministeriet. København, den 11. november 2020.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i
udmøntningen af Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020:

Der tilføres 150,0 mio. kr. til § 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 til
aktivitetspulje til kulturaktiviteter i 2020.

b. Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Al‐
ternativet indgik den 27. oktober 2020 aftale om udvidelse af hjælpepakker. Med aftalen er aftale‐
partierne enige om at videreføre aktivitetspulje til kulturaktiviteter samt tilføre yderligere midler
hertil. Der er enighed om at overføre eventuelt uforbrugte midler fra perioden 1. september – 31.
oktober 2020 frem til og med den 31. december 2020 og afsætte yderligere 150,0 mio. kr. i perioden
den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020. Der afsættes derudover 150,0 mio. kr. i
perioden den 1. januar 2021 til og med den 31. januar 2021.

De nuværende kriterier for puljen, som blev tiltrådt ved akt. 310 af 17. september 2020, fastholdes
med enkelte justeringer.

Med akt. 310 af 17. september blev der indført et loft på 6,0 mio. kr. for, hvor meget den enkelte
kulturaktør (institution/virksomhed) kan modtage i tilskud fra puljen i perioden frem til den 31.
oktober 2020. Der kan i administrationen af puljen gives dispensation for loftet på 6,0 mio. kr., hvis
særlige hensyn taler herfor. Det kan fx være en kommune med ét CVR-nummer, som omfatter flere
kulturinstitutioner, der kan dokumentere, at loftet på 6,0 mio. kr. er særligt begrænsende i forhold til
deres afholdelse af aktiviteter. Med indeværende aktstykke justeres puljen, således at ansøgere, der
får dispensation for loftet på 6,0 mio. kr., maksimalt kan modtage 20,0 mio. kr. pr. CVR-nummer i
perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021.

Med akt. 310 af 17. september blev det indført, at udgifter til autoriseret revisors revision af
regnskab kan indregnes i de opgjorte udgifter og dermed dækkes med 65 pct., såfremt ansøgningen
udløser tilskud, dog højst 16.000 kr. for hver ansøgning.
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Det justeres med indeværende aktstykke, således at omkostninger til autoriseret revisors revision
af regnskab fortsat dækkes med 65 pct., såfremt ansøgningen imødekommes med et tilskud, dog
dækkes højst 16.000 kr. pr. CVR-nummer i perioden 1. november 2020 til 31. januar 2021.

Endelig tydeliggøres det i puljebeskrivelsen, at puljen støtter op til 65 pct. af de faktisk afholdte
omkostninger.

Den samme aktivitet kan ikke samtidig modtage støtte fra både den her omtalte pulje og den aftalte
biografpulje.

Der blev ved akt. 310 af 17. september 2020 etableret hjemmel til at benytte forudbetaling på §
21.11.69.85. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter. Behovet for forudbetaling skyldes, at der kan være
behov for at udbetale tilskuddet før afvikling af aktivitet, idet aktørerne har behov for likviditet forud
for afvikling af aktivitet. Denne hjemmel vil fortsat blive anvendt.

Udgifterne på i alt 150,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Kulturmi‐
nisteriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation,
som COVID-19 har påført og risikerer at påføre dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje
udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020.

Administrationsudgifterne afholdes inden for de samlede udgifter til administration af COVID-pul‐
jer på 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (driftsbev).

Udgifterne på 150,0 mio. kr. for 2021 for perioden frem til 31. januar vil blive søgt indarbejdet
med 145,5 mio. kr. på § 21.11.68. Pulje og kompensationsordninger som følge af COVID-19 til
aktivitetspulje til kulturaktiviteter henholdsvis med 4,5 mio. kr. til administration svarende til 3 pct.
på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (driftsbev.) på ændringsforslag til finanslov for 2021.

Der søges med aktstykket om hjemmel til at foretage den endelige afregning af tilskud i 2021,
når ansøger har indsendt regnskab for den støttede kulturaktivitet, hvilket kan indebære op- eller ned‐
regulering af det i 2020 udbetalte beløb. Det betyder, at såfremt regnskabet udviser et overskud fra
arrangementet, skal der ske en tilbagebetaling (dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse). Li‐
geledes kan maksimalt 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter blive støttet. Slots- og Kulturstyrelsen
administrerer puljen. Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan påklages til kulturministeren.

Der vil på finansloven for 2021 blive søgt optaget hjemmel til at afholde udgifter og oppebære
indtægter som følge af den endelige afregning.

Dispositionen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 specificeres således:

§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19 (Anden bev.)

Udgift, mio. kr.

85. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
46. Tilskud til anden virksomhed og inve‐
steringstilskud

150,0 mio. kr.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på at kunne påbegynde sagsbehandling og udbeta‐
ling af kompensation snarest muligt i indeværende finansår.
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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 ovenstående dispositioner, således at
der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 opføres følgende:

Mio. kr. Udgift
§ 21.11.69. Kompensationsordninger som følge af CO‐

VID-19 (Anden bev.)
150,0

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 11. november 2020

Joy Mogensen

/ Sune Thvilum-Kannegaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-11-2020
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