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Kulturministeriet. København, den 20. januar 2022.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner som led i 
udmøntningen af politisk aftale af 12. januar 2022 i relation til genåbning af kulturlivet:
– Der tilføres 30,0 mio. kr. til § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af CO-

VID-19 til en aktivitetspulje til kulturaktører.
– Udgifterne på i alt 30,0 mio. kr. i 2022 finansieres af de på finansloven opførte midler på § 

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

Derudover anmodes om optagelse af en tekstanmærkning, der vedrører administrationsgrundlaget 
for Aktivitetspulje til kulturaktører.

b. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det 
Konservative Folkeparti, Frie Grønne og Alternativet blev med aftale af 12. januar 2022 enige om at 
etablere en aktivitetspulje til kulturaktører. Puljen etableres for perioden 16. januar 2022 til og med 
4. februar 2022. Puljen oprettes med afsæt i kriterierne for den tidligere gældende aktivitetspulje til 
kulturaktiviteter. Det gælder fx stadig, at:
– puljen yder tilskud til at afholde publikumsrettede kulturaktiviteter på kulturområdet for mindst 

26 samtidigt tilstedeværende publikummer.
– puljen yder tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens direkte og indirekte omkostninger, der 

ikke er dækket af andre indtægter. Tilskuddet dækker ikke tabte indtægter. Efter kulturaktiviteten 
er blevet afholdt, skal der aflægges regnskab, hvorefter et eventuelt overskud skal tilbagebetales 
(dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse).

– puljen kan kun søges af ansøgere med en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr. i senest afsluttede 
årsregnskab eller en dokumenteret omsætning på mindst 1 mio. kr. de seneste 12 måneder før 
ansøgningstidspunktet.

– paraplyorganisationer på det amatørkulturelle område kan ansøge på vegne af deres medlem-
mer. Fx kan Danmarks Teaterforeninger på vegne af sine medlemmer aflevere en samlet ansøg-
ning for medlemmernes visning af teaterforestillinger.

– statsinstitutioner er ikke omfattet af puljen.
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Den tidligere aktivitetspulje til kulturaktiviteter blev oprettet med akt. 310 af 17. september 
2020. Puljekriterierne og er senest justeret med akt. 218 af 22. april 2021.

Aktivitetspuljen til kulturaktører etableres med en række andre vilkår, end der var gældende for 
aktivitetspuljen til kulturaktiviteter. Det vedrører bl.a. ansøgerkreds og maksimale støttebeløb. Dette 
er nærmere beskrevet nedenfor.

Afgrænsning
Aktivitetspuljen til kulturaktører kan søges af aktører inden for kulturområdet, hvis primære formål 

er at skabe publikumsrettede kulturaktiviteter, som er åbne for offentligheden, fx teatres og teaterfor-
eningers scenekunstforestillinger samt spillesteders og koncerthuses koncerter.

Endvidere gælder, at:
– ansøgere skal modtage driftstilskud fra Kulturministeriet eller anden relevant offentlig myndig-

hed. Desuden kan ansøgere, som har modtaget projektstøtte eller driftsstøtte fra Statens Kunstfond 
i tre på hinanden følgende år inden for de seneste fem år søge puljen. Puljen kan også søges af 
private kulturinstitutioner med fast scene og/eller udstillingssted.

– ansøgere skal have et CVR-nummer, der er oprettet før den 7. december 2021.
– kulturaktiviteten skal være offentliggjort senest 11. januar 2022. Det er et krav, at aktøren skal 

have billetsalg eller kunne dokumentere fremmødte publikummer til aktiviteten.

Det bemærkes, at der med aktivitetspuljen til kulturaktører og til forskel fra aktivitetspuljen til 
kulturaktiviteter ikke gælder et krav om, at kulturaktiviteten skal være underlagt en publikumsbe-
grænsende Covid-19-restriktion (fx forsamlingsloft eller arealkrav).

Tilskudsmodel
Der kan søges om tilskud til:

– en enkelt kulturaktivitet, fx en koncert eller en forestilling
– en række gentagelser af den samme aktivitet, fx teaterforestillinger
– en række beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller et 

teaters forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler.

Der kan maksimalt ydes 1,0 mio. kr. i støtte pr. aktivitet. For puljen gælder dog et loft på 3 mio. kr., 
som hver arrangør maksimalt kan modtage i tilskudsperioden. Omkostninger til autoriserede revisors 
revision af regnskab dækkes med 65 pct., dog højest 10.000 kr. pr. CVR-nummer.

Øvrige forhold
Den endelige afregning af tilskud i 2023 kan indebære nedregulering af det i 2022 udbetalte 

beløb. Dette skyldes, at modtagerne får udbetalt støtte umiddelbart efter, at der er ansøgt herom, og 
ansøgningen er godkendt, mens den endelige afregning først vil finde sted ved den efterfølgende 
afrapportering og kontrol. Der vil på finansloven for 2023 blive søgt optaget hjemmel til, at der 
kan foretages endelig afregning af tilskud i 2023. Ansøgninger og udbetalinger af evt. tilskud 
(ekskl. efterregulering) skal ske i 2022.

Det gælder for puljen, at ansøgninger og udbetaling af midler foretages løbende, indtil puljens 
midler er opbrugt. Såfremt de afsatte 30,0 mio. kr. opbruges inden udløbet af perioden, kan der være 
behov for at tilføre yderligere bevilling til puljen. Der vil i så fald blive forelagt et nyt aktstykke til 
Finansudvalget.
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Slots- og Kulturstyrelsen administrerer puljen. For puljen gælder, at den administreres efter Kultur-
ministeriets bekendtgørelse for regnskab og revision for projekt- og aktivitetstilskud (BEK nr. 1479 
af 22. december 2014), idet der dog for denne ordning generelt dispenseres fra bekendtgørelsens krav 
om forvaltningsrevision (jf. bek. § 10, stk. 2, nr. 4).

Der kan være behov for at tilføre bevilling til administration af puljen. I så fald forelægges et nyt 
aktstykke til Finansudvalget.

Der anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at etablere hjemmel til at benytte forudbetaling 
på § 21.11.68.11. Aktivitetspulje til kulturaktører. Behov for forudbetaling skyldes, at der kan være 
behov for at udbetale tilskuddet før afvikling af aktivitet, idet aktørerne har behov for likviditet forud 
for afviklingen.

Eventuelle uforbrugte midler skal tilfalde statskassen og senest nedskrives på forslag til lov om 
tillægsbevilling for 2022.

Dispositionen på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 specificeres således:

§ 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af CO-
VID-19

Udgift i mio. kr.

11. Aktivitetspulje til kulturaktører (ny konto)
46. Tilskud til anden virksomhed og investering-

stilskud
30,0

§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af CO-
VID-19

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

49. Reserver og budgetregulering -30,0

Endelig anmodes om optagelse af en tekstanmærkning, der vedrører administrationsgrundlaget for 
Aktivitetspulje til kulturaktører.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at udbetalingen af tilskud fra puljen kan 
påbegyndes hurtigst muligt.

d. Der tages forbehold for EU’s statsstøtteregler.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Kulturministeriet om Finansudvalgets tilslutning til 
følgende dispositioner:

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 optages følgende:

Udgift
§ 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19 30,0
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af

COVID-19 mv.
-30,0
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Desuden anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 oprettes 
følgende tekstanmærkning nr. 241 under § 21. Kulturministeriet:

Materiel bestemmelse
”Nr. 241 ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at kunne fastsætte nærmere regler for Aktivitetspulje til kulturak-

tører herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier for at opnå tilskud, ansøgningsform, 
tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud, doku-
mentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. januar 2022

Ane Halsboe-Jørgensen

/ Sune Thvilum-Kannegaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 20-01-2022
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