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HJÆLPEPAKKER OG ORDNINGER
TIL KULTURLIVET UNDER CORONA
NØGLETAL PÅ KULTURMINISTERIETS OMRÅDE PR. 27. OKTOBER 2020

Der er nu afsat i alt 3 mia. kr. på Kulturministeriets område til kultur-, idrætsog foreningslivet. Kultur og idræt kan
yderligere søge støtte i en række af
Erhvervsministeriets støtteordninger.*

Der er afsat yderligere 300 mio. kr.
til Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter.

50. mio. kr. er afsat til at etablere et
Genstartsteam for kultur- og idrætsliv.

25 mio. kr. er afsat til arbejdslegater
til at støtte professionelle kunstnere.

15 mio. kr. er afsat til en ny pulje til
biograferne, så de kan gennemføre
aktiviteter på biografområdet.

Der er afsat yderligere 150 mio. kr.
til Foreningspuljen for forenings- og
idrætslivet.

* Tallene omfatter kun kompensationsordninger og hjælpepakker på Kulturministeriets område. Tallene omfatter ikke Erhvervsministeriets generelle
støtteordninger, som dele af kulturbranchen også har mulighed for at søge. Læs mere på kum.dk.
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KULTURMINISTERIETS
HJÆLPEPAKKER
Kultur- og idrætsformål i alt

3,0 mia. kr

SÆRLIGE INITIATIVER
PÅ KULTUROMRÅDET
AFTALE AF 27. OKTOBER 2020

Bevilling
Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
Pulje til biografer
Løft til foreningspuljen for forenings- og idrætslivet

Mio. kr
300
15
150

Arbejdslegater til professionelle kunstnere

25

Nødpulje 1-4

60

Støtte til forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer svarende til tilsynsafgift i 2020

20

Kompensationsordning målrettet aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitet

60

Genstartsteam for kultur- og idrætslivet

50

I aftale af 27. oktober 2020 er der endvidere aftalt forlængelser og udvidelser af
kompensationsordninger gældende på både Kulturministeriets og
Erhvervsministeriets område:
• Kompensationsordning for faste omkostninger herunder målrettet kompensationsordning for
faste omkostninger til primært offentligt finansierede selvejende institutioner
• Kompensationsordning for arrangører, herunder kompensationsordning for aflyste kultur- og
idrætsarrangementer
• Kompensationsordning til selvstændige, freelancere og kombinatører mv., herunder den
midlertidige kunststøtteordning
• Kompensationsordning for skærpet forsamlingsforbud
• Kompensation for forbud mod salg af alkohol efter kl. 22.00
• Kompensation til de facto nedlukkede virksomheder
• Forbedring af kompensationsordning for faste omkostninger.
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UDBETALTE MIDLER TIL KULTURAKTØRER
FRA KULTURMINISTERIETS ORDNINGER
PR. 26. OKTOBER 2020

Træk på Kulturministeriets ordninger
Aktivitetspulje til kulturaktiviteter - genåbning

Bevilling Forventet træk
(mio. kr.)
(mio. kr.)

Udbetalt
(mio. kr.)

291

291

116

9,8

9,8

8,94

29,5

29,5

29,2

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

15

15

15

Engangstilskud til 5 højskoler

3,5

3,5

3,5

Foreningspuljen (idræts- og spejderforeninger samt forenings- og
idrætsoplevelser) (delvist sommerpakken)

250

250

174,5

Initiativer for udsatte, sårbare og ældre

19,4

19,4

16,8

230,6

230,6

66,5

9

9

5,26

234,6

194,6

94,3

203,9

203,9

11

70

70

0

53,4

53,4

16,6

50

20

2,52

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst (nødpulje 2)

25,2

25,2

6,98

Kompensation vedr. større arrangementer****

250

250

2,2

201,4

201,4

123,8

161

80

59,5

20

20

181,7

266,7

174,1

Sammen om kunsten-pulje*******

5

5

9,74

Tilskud til højskolernes sommeraktiviteter (Sommerpakken)

4

4

4

2318

2252

940,44

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter (nyetablerede kunstnere)
Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter (sommerpakker)

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
Kompensation for landsindsamlinger
Kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse
med COVID-19*
Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner og
produktionsomkostninger (nødpulje 1 og 3)**
Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige kunstnere
mv.***
Kompensation til kommunale kulturinstitutioner og visse kommunale
spillesteder og kulturhuse (nødpulje 4)
Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere m.v.

Kompensationsordning for folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og
Folkeuniversitetet
Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst
Pulje til film- og tv-selskaber*****
Pulje til refusionsordning på billetter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter
(Sommerpakken)******

Hovedtotal
*

Der modtages og behandles fortsat ansøgninger, men det er den foreløbige vurdering,
at det forventede træk anslås til et mindreforbrug på ca. 40 mio. kr.
**
Bevillingen til nødpulje 1 og 3 er givet samlet gennem aktstykke 170 (142,1 mio. kr.), aktstykke 253 (35,5 mio. kr.)
og aktstykke 265 (26,3 mio. kr.). Bevillingen er delt 50/50 mellem de to formål. Foreløbigt er der kun udbetalt midler iht. nødpulje 3.
***
Puljen åbner 1. november 2020.
****
Det er ikke muligt på baggrund af de indkomne ansøgninger at vurdere det forventede forbrug. Det afhænger bl.a. af
afklaring af forhold, der har betydning for ansøgernes ansøgning om støtte fra Erhvervsstyrelsens arrangementsordning.
***** Puljen er under afklaring i EU-Kommissionen.
****** Der forventes et merforbrug på yderligere 85 mio. kr.
******* Sammen om kunsten er på i alt 10 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. er afsat fra udlodningsmidlerne af ministeren og
5 mio. kr. er afsat af Statens Kunstfond via § 21.21.01. Der er således ikke uddelt mere end afsat til formålet.
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UDBETALTE MIDLER TIL KULTURAKTØRER
FRA ERHVERVSMINISTERIETS ORDNINGER
PR. 5. OKTOBER 2020

Godkendte kompensationsbeløb*

Mio. kr.

Erhvervsministeriet**

1.567,2

Lønkompensation

694,6

Selvstændige***

340,9

Arrangører
Faste omkostninger

37,6
494,1

* Der sker løbende nye udbetalinger. Tallene er således et øjebliksbillede.
** Følgende branchekoder indgår i opgørelsen: 58001 (forlag), 59000 (produktion af film, tv og musik mv.), 60000 (radio- og tv-stationer), 90000
(teater, musik og kunst), 91000 (biblioteker, museer mv.), 93001 (sport). Ansøgninger til ordningen for freelancere med B-indkomst og freelancere
med A- og B-indkomst kan ikke opgøres på brancher, hvorfor de ikke er medtaget i opgørelsen.
*** Data for selvstændige indeholder også ansøgninger fra ordningen for sæsonafhængige selvstændige.
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HJÆLPEPAKKER OG ORDNINGER
TIL KULTURLIVET UNDER CORONA
BESKRIVELSE AF KULTUROMRÅDETS HJÆLPEPAKKER (27. OKTOBER 2020)
Mere information om hjælpepakker og ordninger, ansøgningsfrister m.m. kan findes på www.slks.dk/covid-19

Hjælpepakke

Beskrivelse

Kompensation for medievirksomheders tabte
annonceindtægter i forbindelse med COVID-19

Ordningen kompenserer for tabte annonceindtægter efter følgende satser:
• 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i
annonceindtægter har været på 30-50 pct.
• 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i
annonceindtægter har været på 50-100 pct.
Beregningen af tabet i annonceindtægter sker på baggrund af en sammenligning med den enkelte udgivelses/titels/radiostations gennemsnitlige annonceindtægter i hele 2019. Medier, der kompenseres gennem denne ordning, kan
ikke samtidig komme i betragtning til de øvrige hjælpepakker. Der ydes alene
støtte for tab, der direkte skyldes COVID-19-udbruddet, ligesom der ikke kan
ydes mere støtte, end hvad der er nødvendigt for at kompensere for det opståede tab.

Kompensationsordning for
folkehøjskoler, aftensskoler,
daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kap. 4 og daghøjskolevirksomhed
efter folkeoplysningslovens kap. 12 a. for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger
til forhindring af COVID-19 smitte. Puljens formål er at kompensere Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling, som følge af nedlukning
af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19
smitte, samt at kompensere godkendte folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler for indtil 90 pct. af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet
som følge af nedlukning i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af
COVID-19-smitte.

Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere
med kombineret A- og B-indkomst

Puljen støtter professionelle kunstnere med kompensation for tabt indtægt på
deres kunstneriske virke.

Ekstraordinære midler til lokale idræts- og
spejderforeninger mv. og udvidelse af pulje
for idræts- og spejderforeninger mv.

Der ydes ekstraordinære tilskud på i alt 100 mio. kr. til lokale idræts- og ungdomsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. Midlerne fordeles i de tre foreningspuljer, der
allerede eksisterer på idræts- og ungdomsområdet til lokalforeninger, og som
administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. Organisationerne fastsætter selv de nærmere konkrete ansøgningskriterier til puljernes
formål i henhold til aftalen.

Kompensation til særligt nødlidende
Puljen yder kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv., der
kulturinstitutioner og produktionsomkostninger modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, og der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs. Kompensation til kulturinstitutioner
mv., der modtager driftstilskud mv. fra Kulturministeriet, som har forventede
kompensationsberettigede omkostninger på 100.000 kr. eller mere, og som har
omkostninger knyttet til produktion af publikumsrettede aktiviteter, som er blevet aflyst eller udskudt som følge af de indførte foranstaltninger til forhindring
af smitte med COVID-19.
Kompensation til sæsonbetonet scenekunst

Puljen yder kompensation til tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller
hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret til producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud
fra Kulturministeriet.
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HJÆLPEPAKKER OG ORDNINGER
TIL KULTURLIVET UNDER CORONA
BESKRIVELSE AF KULTUROMRÅDETS HJÆLPEPAKKER (27. OKTOBER 2020)
Mere information om hjælpepakker og ordninger, ansøgningsfrister m.m. kan findes på www.slks.dk/covid-19

Hjælpepakke

Beskrivelse

Kompensation til kommunale
kulturinstitutioner og visse kommunale
spillesteder og kulturhuse

Kompensation ydes til delvis dækning af lønudgifter for kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncertog kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner
med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og
kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret
Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.

Initiativer for sårbare og udsatte grupper i
forbindelse med COVID-19

Puljen skal mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt
ældre, sårbare og udsatte grupper under corona-krisen. Puljen skal understøtte
de nævnte gruppers deltagelse i lokale kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter
i 2020.

Kompensationsordning for selvejende
institutioner, der modtager mere end 50 pct. i
offentlig tilskud

Kompensation ydes til delvis dækning af lønudgifter for foreninger, selvejende
institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og
forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære
driftsudgifter. Kompensation ydes som bidrag til dækning af faste omkostninger for institutioner mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og
forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære
driftsudgifter.

Kompensation for landsindsamlinger

Ordningen har til formål at yde kompensation til allerede afholdte udgifter til
landsindsamlinger (”hus- og gadeindsamlinger”), som har fået tilladelse af
Indsamlingsnævnet til landsindsamlinger, men som følge af foranstaltninger til
forhindring af smitte af COVID-19 er aflyst eller udskudt.

Ekstra midler til forberedelse af OL
(engangstilskud)

Der ydes et ekstraordinært tilskud på 15 mio. kr. til DIF og Team Danmark målrettet den danske forberedelse til OL og PL i 2021, som følge af udskydelsen
af OL og PL i Tokyo 2020 til 2021 til finansiering af individuel støtte til atleter,
udstyr, træningslejre, nye kvalifikationsstævner, træneransættelser og -forlængelser mv.

Kompensation vedr. større arrangementer

Ordningen yder kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige
ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område. Den
gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er
væsentligt ændret som følge af COVID-19.

Pulje til tv-selskaber (endnu ikke åbnet)

Puljen skal hjælpe de tv-produktioner, der har ligget stille som følge af Coronavirussen, og som er særlig hårdt økonomisk ramt.

Engangstilskud til 5 højskoler
(engangstilskud)

Der ydes et engangstilskud på 700.000 kr. til hver af de alt fem nye højskoler, der
på nuværende tidspunkt er godkendt til at påbegynde tilskudsberettiget højskolevirksomhed fra den 1. juni 2020 og frem til og med den 1. januar 2021. Målet er, at skolerne får mulighed for at komme godt i gang med deres aktiviteter i
en tid med vanskelige vilkår for nye skoler.

Sammen om kunsten-pulje

Statens Kunstfond inviterer kunstnere, institutioner og foreninger til at eksperimentere og komme med forslag til, hvordan kunsten kan være tilstede i vores
hverdag i en tid med begrænset eller ingen adgang til de institutioner og rum,
der normalt huser kunsten. Projekterne kan være tværkunstneriske. Statens
Kunstfond ønsker med initiativet at stimulere udviklingen eller afprøvningen af
kunstneriske produktioner, der aktivt forholder sig til måder at være sammen
på hver for sig i fysiske miljøer og kunstnerisk indhold til digitale platforme, der
forholder sig til den aktuelle situation og gerne må udfordre mediets begrænsninger.

SIDE 7/8

CORONA | COVID-19

HJÆLPEPAKKER OG ORDNINGER
TIL KULTURLIVET UNDER CORONA
BESKRIVELSE AF KULTUROMRÅDETS HJÆLPEPAKKER (27. OKTOBER 2020)
Mere information om hjælpepakker og ordninger, ansøgningsfrister m.m. kan findes på www.slks.dk/covid-19

Hjælpepakke

Beskrivelse

Tilskud til højskolernes sommeraktiviteter

Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter. Bevillingen administreres og søges gennem Højskoleforeningen.

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter

Regeringen og flere af Folketingets partier har besluttet en sommerpakke, der
bl.a. skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne. Pakken indeholder mulighed for støtte til foreninger,
offentlige eller selvejende institutioner og virksomheder samt enkeltstående
kunstnere, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter med bred folkelig
appel i sommermånederne.

Pulje til refusionsordning på billetter til
kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter

Puljens formål er at stimulere den indenlandske efterspørgsel efter turisme- og
oplevelsesydelser som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19, ved at give foreninger, institutioner og virksomheder, som afholder eller
arrangerer kultur- og idrætsaktiviteter, refusion for 50 % af prisen på aktiviteter,
hvortil der løses entrébillet med 50 % rabat i skolernes sommerferie. Endvidere
gives der refusion for 25 % af deltager-prisen på organiserede foreningsaktiviteter (sommercamps med kultur og/eller idrætsaktiviteter) for børn under 18 år af
maks. 1 uges varighed, som udbydes med 25 % rabat i skolernes sommerferie.

Flere forenings- og idrætsoplevelser til
danskerne

Medlemsorganisationer under DUF og lokale idrætsforeninger kan søge om midler til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Den
eksisterende hjælpepakke til lokale idræts- og ungdomsforeninger er udvidet
med 50 mio. kr. Fordelingen af midlerne sker til DIF, DGI, DUF og Firmaidrætten.
Midlerne administreres af DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF. Målgruppen er børn,
unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne.

Pulje til kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige
og kunstnere mv.

Kompensationsordning, der støtter kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet.

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter

Denne pulje er oprettet som en særlig aktivitetsindsats for nyetablerede kunstnere inden for alle kunstområder, fx upcoming bands, debuterede forfattere og
andre, der er på vej, men som har fået aflyst planlagte aktiviteter hen over sommersæsonen på grund af Covid-19.

Kompensation til særligt sæsonafhængige
selvstændige og kunstnere m.v.
(Erhvervsministeriet)

Sæsonafhængige kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet,
får mulighed for at søge kompensation i en tre-måneders periode. Ordningen
baseres på principperne i den eksisterende kunststøtteordning for kunstnere
med kombinationsindkomster, men tilbyder en højere kompensationssats for at
tage højde for sæsonafhængigheden.

Pulje til kulturaktiviteter

Puljen på 291 mio. kr. yder tilskud til foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter. Institutionen mv. kan f.eks. være et teater, spillested,
koncerthus, orkester, museum, cirkus, stand-up-venue, en revy, biograf, folkeoplysende forening eller en multiarena.

Pulje til biografer

En ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. oprettes til at gennemføre aktiviteter
på biografområdet.
Initiativet er vedtaget som en del af den politisk aftale af 27. oktober, der også
sikrer, at en lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31.
januar 2021.
Beskrivelse opdateres
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HJÆLPEPAKKER OG ORDNINGER
TIL KULTURLIVET UNDER CORONA
BESKRIVELSE AF KULTUROMRÅDETS HJÆLPEPAKKER (27. OKTOBER 2020)
Mere information om hjælpepakker og ordninger, ansøgningsfrister m.m. kan findes på www.slks.dk/covid-19

Hjælpepakke

Beskrivelse

Arbejdslegater til professionelle kunstnere

En ny pulje med 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet professionelle kunstnere,
der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.
Initiativet er vedtaget som en del af den politisk aftale af 27. oktober, der også
sikrer, at en lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31.
januar 2021.
Beskrivelsen opdateres

Støtte til forlystelsesparker og deres
erhvervskøretøjer svarende til tilsynsafgift i
2020

Staten vil refundere de udgifter, som en forlystelsespark, der ejer et forlystelsesapparat, har haft i forbindelse med syn af forlystelsesapparatet i 2020.
Initiativet er vedtaget som en del af den politisk aftale af 27. oktober, der også
sikrer, at en lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31.
januar 2021.
Beskrivelsen opdateres

Genstartsteam

For at understøtte at danskerne fortsat kan bruge kulturlivet – til trods for restriktioner og begrænsninger – etableres der et nyt genstartsteam. Ambitionen
er, at det professionelle kultur og idrætsliv skal få mulighed for udvikling og
afprøvning af nye formater, konkrete cases og initiativer, der kan være med til at
bane vejen for, at et aktivt kultur - og idrætsliv kan udfolde og udvikle sig – på
trods af de gældende restriktioner. Der afsættes 50 mio. kr. til gennemførelse af
forslag udviklet i genstartsteamet.
Initiativet er vedtaget som en del af den politisk aftale af 27. oktober, der også
sikrer, at en lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31.
januar 2021
Beskrivelsen opdateres

