
HJÆLPEPAKKER PÅ KULTURMINISTERIETS OMRÅDE

Hjælpepakker på Kulturministeriets område Samlet bevilling (mio. kr.)

Afsat på Kulturministeriets område til og med 15. december 2020 3.123,4

Aftale af 16. december 2020 i alt: 165,0

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter 80,0

Foreningspuljerne 50,0

Biografpulje 5,0

Sæsonpulje til museer mv. 10,0

Pulje til folkehøjskolernes tabte deltagerbetaling 20,0

I alt afsat på Kulturministeriets område pr. 16. december 2020 3.288,4

16. december 

Hjælpepakker/ordninger Bevilling i mio. kr.

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter (nyetablerede kunstnere)                             10,0

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter (Sommerpakker)                             30,0

Arbejdslegater til professionelle kunstnere 25,0

Biografpulje 20,0

Ekstra midler til forberedelse af OL og PL som følge af udskydelse til 2021 15,0

Engangstilskud til 5 højskoler 3,5

Genstartsteam 50,0

Indsatser mod ensomhed 25,0

Initiativer for udsatte, sårbare og ældre 20,0

Kompensation for hhv. løn og faste omkostninger til foreninger, selvejende institutioner 
og fonde mv., der modtager halvdelen eller mere end 50 pct. i offentligt tilskud

230,6

Kompensation for landsindsamlinger                                9,3

Kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med 
COVID-19

                          240,0

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. og for produktionsomkost-
ninger (nødpulje 1 og 3)

                          210,2

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst (nødpulje 2) 41,0

Kompensation til kommunale kulturinstitutioner og visse kommunale spillesteder og 
kulturhuse (nødpulje 4)

                            55,0

Kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjsko-
ler og Folkeuniversitet

                            80,0

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere m.v. 50,0
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16. december 

Kompensation vedr. større arrangementer 254,4

Kompensationsordning for folkehøjskoler, aftensskoler, daghøjskoler og folkeuniversitet                           201,4

Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst                           166,0

Pulje til film- og tv-selskaber 20,0

Pulje til refusionsordning på billetter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter (Som-
merpakken)

                          271,5

Sammen om kunsten-pulje                                5,0

Støtte til forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer til tilsyn i 2020                             20,0

Tilskud til højskolernes sommeraktiviteter (Sommerpakken)                                4,0

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter                           680,0

Pulje til kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige kunstnere 
mv.

                            71,5

Foreningspuljerne 450,0

Pulje til folkehøjskolernes tabte deltagerbetaling 20,0

Sæsonpulje til museer mv. 5,0

Hovedtotal                       3.288,4

side 2 af 2




