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Corona-situationen i Danmark er alvorlig, og selvom den gradvise ansvarlige genåbning af samfundet
er begyndt, så er store dele af kulturlivet fortsat berørt af restriktionerne.
Regeringen og Folketingets partier har gennem hele krisen haft fokus på at sikre, at kulturlivet
kommer godt igennem krisen. De generelle hjælpepakker for kultur- og erhvervslivet, som senest er
forlænget til og med d. 5. april 2021, udgør et økonomisk sikkerhedsnet for institutionerne og
virksomhederne under nedlukningen af samfundet som følge af COVID-19. Til trods for den delvise
genåbning af samfundet medfører restriktionerne dog fortsat udfordringer for kulturlivet.
Derfor er aftalepartierne enige om at forlænge aktivitetspuljen, forbedre kulturaktørernes
planlægningshorisont og etablere en ugeavispulje at understøtte den lokale, demokratiske dialog i
Danmark.
Aftalepartierne er enige om følgende:
1. Pulje til lokale ugeaviser
Aftalepartierne er enige om, at der er behov for at yde støtte til de trykte og digitale lokale ugeaviser
i en begrænset periode. Der er enighed om at afsætte 40 mio. kr. for en kompensationsperiode fra 9.
december 2020 til 28. februar 2021.
Der er enighed om, at støtten beregnes på baggrund af nedgangen i udgivelsens annonceindtægter.
Støtten kan udgøre op til 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i
annonceindtægter har været på minimum 30 pct. og op til 50 pct. Støtten kan udgøre op til 80 pct. af
den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på over 50
pct. og op til 100 pct. Der gælder et støtteloft på 13,3 mio. kr. pr. virksomhed.
Der er endvidere enighed om en række kriterier for afgrænsning af ansøgerkredsen, herunder at
udgivelsens hovedformål ikke kan være reklame, og at udgivelsen skal indeholde en vis andel
redaktionelt indhold, der er selvstændigt journalistisk bearbejdet.
Aftalepartierne er enige om at følge trækket på ordningen. Ordførerne modtager en status, når
ansøgningsperioden er udløbet og mødes herefter.
2. Forlængelse af aktivitetspuljen til kulturaktiviteter
Aftalepartierne er enige om, at såfremt der er COVID-restriktioner, som begrænser afviklingen af
publikumsrettede aktiviteter, vil regeringen og aftalepartierne videreføre aktivitetspuljen til
kulturaktiviteter.
Aktivitetspuljen videreføres med de nuværende overordnede kriterier i perioden 1. maj 2021 – 30.
juni 2021. Ansøgningsrunden for 1. maj – 30. juni 2021 forventes at åbne medio april.
Aftalepartierne er endvidere enige om at overføre eventuelt uforbrugte midler pr. 30. april 2021 og
afsætte yderligere 200 mio. kr. til puljen. Aftalepartierne er enige om at følge forbruget af midler i
puljen og løbende gøre status.
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Aftalepartierne er endvidere enige om at mødes medio maj for at drøfte status for puljen. Såfremt der
fortsat er restriktioner, som begrænser muligheden for at gennemføre aktiviteter, vil puljen blive
forlænget til og med 31. august 2021.
Aktivitetspuljen yder ikke støtte til udstillingssteders, fx museers, udstillingsvirksomhed.
Udstillingssteder som fx museer kan til gengæld søge aktivitetspuljen til at gennemføre fx
formidlingsorienterede publikumsrettede kulturaktiviteter.
Med den aftalte forlængelse gives arrangørerne således en planlægningshorisont hen over sommeren,
således at der vil være økonomisk støtte, så arrangementer vil kunne gennemføres under eventuelt
gældende restriktioner mv. Evt. uforbrugte midler ved puljens ophør tilfalder statskassen.
3. Genstartsteam for kultur- og idrætslivet
Aftalepartierne kvitterer for Genstartsteamet store arbejde og er enige om at fordele 45,0 mio. kr. af
de afsatte 50,0 mio. kr. efter Genstartsteamets anbefalinger:
National kampagneindsats (2,0 mio. kr.)
Innovationslaboratorium (6,0 mio. kr.)
Dataindsamling (0,5 mio. kr.)
5 puljer (36,5 mio. kr.).
Puljerne skal støtte op om at forberede en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivets
aktiviteter for borgere og har fokus på forslag, der vil kunne udbredes bredt i kultur- og idrætslivet
og kunne iværksættes hurtigt. Der etableres følgende puljer:
- Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning (4,5 mio. kr.)
- Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne (5,0 mio. kr.)
- Pulje for aktiviteter for vækstlagets aktører (11,0 mio. kr.)
- Pulje til nye formater for aktiviteter i det offentlige rum (11,0 mio. kr.)
- Pulje til 100 dage med kultur og idræt - National kampagne (5,0 mio. kr.).
I lyset af de ændrede forudsætninger for S.A.F.E. er aftalepartierne enige om at bede
Genstartsteamet om at vende anbefalingen omkring de 5 mio. kr. afsat til S.A.F.E. På baggrund af
Genstartsteamets anbefalinger træffer aftalepartierne beslutning om udmøntning af midlerne.
4. Videre proces
Aftalen er en stemmeaftale.
Der tages forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse for de initiativer, hvor det er
nødvendigt.
Aftaleparterne noterer sig, at regeringen i den kommende tid vil tage en dialog med erhvervs- og
kulturlivet i de nedsatte sektorpartnerskaber, hvor de enkelte brancher får mulighed for at komme
med input til, hvordan en gradvis genåbning kan ske mest hensigtsmæssigt inden for hver sektor.
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