31. marts 2020

Notat
Aftale om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Det grønne politiske kontorfællesskab er enige om at iværksætte en midlertidig ændret ordning om udbetaling
af tilskud fra Statens Kunstfond.
COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra
Statens Kunstfond. Det er derfor relevant at overveje at lempe på tilskudsreglerne i forhold til
de projekter og kunstnere, der på grund af COVID-19 ikke får mulighed for at gennemføre deres projekter og det forhold, at kulturlivet er lukket ned over hele landet. Den midlertidige ændrede administration af tilskudsudbetalingen kan ske for aktiviteter, der har modtaget tilskud
fra Statens Kunstfond, men som ikke kan gennemføres som følge af COVID19 i perioden 9.
marts til og med 8. juni 2020 (hvor alle de midlertidige kompensationsordninger udløber).
Det vil i forhold til de generelle regler på tilskudsområdet, herunder de udstukne rammer fra
Rigsrevisionen, være i strid med god tilskudsforvaltning at lade tilskudsmodtageren beholde
tilskud uden nogen form for opfyldelse af formål og de kriterier, der er for at yde tilskuddet.
I lyset af den akutte situation er partierne enige om, at tilskud fra Statens Kunstfond udbetales – også i tilfælde, hvor tilskudsmodtageren ikke har påbegyndt aktiviteter i forbindelse med
tilskuddet, også uden at gennemføre projektet. Dette vil kunne imødekomme et behov for at
give visse aktører økonomisk sikkerhed i de situationer, hvor de har baseret deres levevilkår
på et givent tilsagn. Denne løsning hjemles via en tekstanmærkning, som tiltrædes af Finansudvalget. I aktstykket vil det blive præciseret, at tilskudsmodtagers dokumentation sker gennem tro- og loveerklæring for tilskud på 100.000 kr. eller derunder. For tilskud på mere end
100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal dokumentationen være underskrevet af en regnskabskyndig person (dvs. ikke nødvendigvis faguddannet revisor). For tilskud på mere end 500.000
kr. skal dokumentationen være underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Baggrund
Statens Kunstfond yder tilskud, garantier m.v. (f.eks. legater, stipendier, projekttilskud,
driftstilskud, indkøb af værker, samt underskudsgarantier mv.) til kunstneriske formål inden
for litteratur, scenekunst, film, musik og billedkunst og kunstnerisk formgivning.
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Hvis en tilskudsmodtager allerede har forpligtet sig til juridisk bindende økonomiske aftaler
og kontrakter f.eks. om betaling af honorarer, betragtes udgifter i tilknytning til disse kontraktforhold som allerede afholdte udgifter. Tilskudsmodtagerne skal ikke betale denne del af
tilskuddet tilbage, selvom projektet ikke gennemføres på grund af COVID-19.

Økonomi
Slots- og Kulturstyrelsen har givet et overslag over omfanget af tilskud fra Statens
Kunstfond, som er udbetalt aconto eller givet tilsagn om, og hvor man kan forvente, at den støttede aktivitet ikke kan gennemføres på grund af COVID-19-tiltagene inddelt på kunstarter.
Det oplyste beløb er et maksimum for de beløb, som forventes at bliver berørt af en
beslutning om ikke at kræve pengene tilbage, hvis COVID-19-tiltag betyder, at projektet eller aktiviteten ikke kan gennemføres. Der er givet overslag over projekter
og aktiviteter, som skulle gennemføres i marts, april og maj 2020.
Beløb der ikke kræves tilbagebetalt i
mio. kr.
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Kunstart
Musik
Scenekunst
Litteratur
Arkitektur
Kunsthåndværk og design
Billedkunst
Huskunstnere (på tværs af kunstarter)
I alt
Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen
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