Aftale om forlængelse og udvidelse af kompensationsordning til
arrangører

Forbuddet mod større forsamlinger forlænges nu frem til og med d. 31. august
2020. Det betyder, at de mange planlagte sommerkoncerter, festivaler, store motionsløb, kræmmermarkeder og lignende må aflyses eller udskydes.
Der er allerede etableret en kompensationsordning til arrangører af store arrangementer med mere end 1.000 deltagere eller mere end 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet udpegede COVID-19-risikogrupper. I den sammenhæng blev
der henstillet til, at arrangører handler ansvarligt og nedbringer deres omkostninger.
Med ordningen kompenseres arrangørerne for underskud ved arrangementer (udgifter fratrukket indtægter). Arrangørerne skal honorere kontraktlige forpligtelser
med leverandører, venues og kunstnerne, som arrangørerne ikke kan frasige sig.
Såfremt arrangøren modtager kompensation for udgifter til leverandører og kunstnere, som ikke efterfølgende anvendes til at betale leverandøren, venue eller
kunstneren, vil kompensationen skulle tilbagebetales. Der foretages stikprøvekontrol heraf.
Aktører som både er venue (arrangementssted) og arrangør, kan søge både denne
ordning og de øvrige kompensationsordninger, men kan ikke få dækket den
samme udgift flere gange.
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Sociali-stisk Folkeparti,
Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, og De Frie Grønne Løsgængere er enige om, at kompensationsordningen til
arrangører nu forlænges til og med d. 31. august 2020. Samtidig udvides ordningen til at dække flere arrangementer.
Vedrørende udvidelsen vil ordningen dels generelt dække arrangementer med
mere end 350 deltagere og dels omfatte flere typer arrangementer. Fx vil ordningen omfatte arrangementer med en hyppigere frekvens end det for nuværende er
tilfældet, hvor alene arrangementer, som finder sted en eller få gange dækkes.
Med udvidelsen bliver arrangementer defineret som:
• enkeltstående begivenheder i Danmark, der er enestående i deres indholdsog/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
• ordningen omfatter alene enkeltstående arrangementer, som er planlagt til
at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver
lokation, hvor et arrangement afholdes.
Udvidelsen indebærer, at fx turnerende musicals bedre kan omfattes af ordningen.
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Den nuværende kompensationsordning for arrangører er rettet mod private arrangører af større arrangementer, som modtager mindre end 50 pct. i offentlig driftsstøtte. Ordningen udvides til også at omfatte primært offentligt finansierede arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer.
For arrangører på kultur- og idrætsområdet der får mere end 50 pct. i offentligt
driftstilskud vil det være muligt at søge kompensation i Slots- og Kulturstyrelsen.
For arrangører med mindre end 50 pct. i offentligt driftstilskud vil der fortsat
skulle søges kompensation i Erhvervsstyrelsen. Kriterierne for at opnå kompensation vil være de samme begge steder.
Udvidelsen af ordningen vil ske med tilbagevirkende kraft og dermed dække perioden 6. marts – 31. august.
Forlængelse og udvidelse af kompensationsordningen gennemføres ved aktstykke
og udstedelse af nærmere bestemmelser i bekendtgørelse.
Udvidelsen af kompensationsordningen til arrangører skal statsstøttegodkendes af
EU-kommissionen.
Økonomi

Det skønnes med betydelig usikkerhed, at forlængelsen og udvidelsen af kompensationsordningen vil medføre en samlet merudgift til kompensation på ca. 1,7 mia.
kr., jf. tabel 1.
Tabel 1
Skøn over merudgifter til forlængelse og udvidelse af kompensationsordningen til arrangører

Periode

Kompensation, mio. kr.

6. marts - 9. juni*

135

10. – 30. juni

710

Juli

310

August

270

Udvidelse til arrangementer med +350 deltagere samt
udvidelse af definition til 4 uger

300

I alt

1.725

Anm: (*) Det økonomiske skøn for arrangementer 6. marts til 9. juni er fastlagt som 20 pct. af udgiften afsat til den
oprindelige ordning, hvilket med stor usikkerhed skønnes at repræsentere merudgiften ved udvidelse af ordningen.
Kilde: Erhvervsministeriets beregninger baseret på liste over kendte større arrangementer.

