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Status for den midlertidige kunststøtteordning pr. 28. maj 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst følgende vedrørende status for den 

midlertidige kunststøtteordning:  

 

Pr. 28. maj 2020 er der kommet godt 900 ansøgninger, og der er søgt for i alt ca. 42 

mio. kr. Indtil videre er der givet 89 tilsagn for i alt 4.435.000 kr.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen modtager ca. 30 nye ansøgninger om dagen. 

Sagsbehandlingen af ansøgningerne sker løbende, og der bliver dagligt udbetalt 

støtte for mellem 300.000 kr. og 1 mio. kr. Det bemærkes, at der i forbindelse med 

forlængelsen af ordningen var en periode på tre uger, hvor Slots- og 

Kulturstyrelsen ikke behandlede ansøgninger. Det har derfor endnu ikke været 

muligt at behandle alle indkomne ansøgninger.  

 

Der er stor spredning i beløbsstørrelsen, der ansøges om. Der ansøges om beløb fra 

ca. 3000 kr. op til ca. 600.000 kr. Ind til videre har lidt over 1/4 ansøgt om 

støttebeløb, som ligger over den maksimale grænse på 92.000 kr. i tilskud for tabte 

indtægter over en periode på 4 måneder. Dette er årsagen til, at det samlede 

ansøgte beløb ligger relativt højt. I forbindelse med, at ordningen blev forlænget fra 

tre til fire måneder, er en del af ansøgningerne blevet annulleret mhp at give 

ansøger mulighed for at kunne søge om fire måneder i stedet. Opgørelserne tager 

derfor afsæt i ca. 640 ansøgninger og ikke de godt 900 ansøgninger, som er 

modtaget. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen hører fra flere kunstfaglige miljøer, at mange kunstnere, 

f.eks. musikere, har søgt Erhvervsstyrelsens ordninger.  

 

Puljen er åben for ansøgninger til og med d. 8. juli 2020. Det forventes, at der i den 

sidste del af ansøgningsperioden, vil være en stigning i antallet af ansøgninger. 

Med en behandlingstid på ca. 3 uger forventes alle ansøgninger færdigbehandlet 

senest d. 31. juli 2020. 

 

På baggrund af disse foreløbige tal og erfaringer vurderer Slots- og 

Kulturstyrelsen, som administrerer ordningen, at det afsatte beløb til ordningen på 

i alt 133 mio. kr. vil være tilstrækkeligt.  

 

Yderligere erfaringer/bemærkninger til ordningen: 

Slots- og Kulturstyrelsen får mange henvendelser fra kunstnere, der ligger under 

100.000 kr. i årlig indkomst fra kunstnerisk virke, og som dermed ikke kan søge 

ordningen. 

 



 

 

Side 2 

 

Med forlængelsen af ordningen blev det gjort frivilligt for ansøger, om man ville 

beholde den oprindelige ansøgning på tre måneder eller indsende en ny for fire 

måneder. Langt de fleste har valgt at fastholde deres oprindelige ansøgning på tre 

måneder.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen er i personlig kontakt med mange ansøgere, da 

ansøgningerne ofte har været utilstrækkelige. Dette har samtidig givet gjort 

ordningen mere administrativt tidskrævende end forventet. 

 

Der har været stor interesse for den særlige Corona-hotline, der er oprettet til at 

vejlede ansøgere i de forskellige støttemuligheder. De fleste henvendelser drejer sig 

om, hvorvidt folk er berettiget til at søge ordningen, behov for teknisk og praktisk 

hjælp med ansøgningen, samt om hvorvidt det bedst kan betale sig at søge hos 

Slots- og Kulturstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen. 


	Status for den midlertidige kunststøtteordning pr. 28. maj

