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Aftale om forsøgsordning for straksrefusion ved køb af 

forestillinger af børne- og ungdomsteater mv. 

 

I forlængelse af aftalen om finansloven for 2021 er Socialdemokratiet, Socialistisk 

Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet enige om at etablere en 

forsøgsordning for straksrefusion ved køb af forestillinger af børne- og 

ungdomsteater mv., som skal løbe i perioden 2021-2024. 

 

På finansloven for 2021 er afsat en bevilling på 20 mio. kr. årligt i 2021-2024 til 

ungdoms- og børneteater. Målet er, at flere børn og unge oplever levende 

scenekunst.  

 

I den gældende Refusionsordning udbetales refusion af kommuners køb af 

forestillinger til kommunale institutioner én gang årlig på grundlag af en samlet 

opgørelse af de kommunale indkøberes indkøb. Der har længe været ønsker om at 

omlægge Refusionsordningen til straksrefusion, som vil gøre ordningen mere 

nærværende for de kommunale indkøbere, og om en digital ansøgningsløsning som 

kan forenkle ansøgningsprocessen. Samtidig er der ønske om at udvide muligheden 

for statslig refusion af udgifter til forestillingskøb til at omfatte ikke-kommunale 

institutioner for børn og unge såsom ungdomsuddannelser, private dagtilbud og 

skoler. 

 

Forsøgsordningen forventes at føre til, at flere børn- og unge får adgang til levende 

scenekunst. Forsøgsordningen vil også bidrage til et mere oplyst grundlag for at 

træffe beslutning om en eventuel permanent straksrefusion til kommunale 

institutioner fra 2025 ved at belyse, hvor meget kommunernes køb af forestillinger 

stiger som følge af straksrefusionen. Endelig vil forsøgsordningen vise, hvor stor 

interessen for en refusion er på ungdomsuddannelserne og de private 

daginstitutioner og skoler. 

 

Forsøgsordningen 

Der etableres en forsøgsordning i to spor: 

 

Spor 1. Der ydes straksrefusion af kommunale udgifter til køb af forestillinger 

af børne- og ungdomsteater mv.1 direkte til indkøberen. 

Spor 2. Der ydes gennem en midlertidig ansøgningspulje tilskud til udgifter til 

forestillinger af børne- og ungdomsteater indkøbt af ungdomsuddannelser samt 

private dagtilbud og skoler.  

 

                                                      
1  Refusionsordningen dækker også køb af forestillinger til kommunale institutioner som f.eks. biblioteker, hvor der 

både vises forestillinger til børn, unge og voksne. Det drejer sig om en lille del af det samlede kommunale køb af 

forestillinger. Disse forestillinger vil også blive omfattet af forsøgsordningen for straksrefusion.   



 

Side 2 

De to spor i forsøgsordningen løber til 31. december 2024. Spor 2 sættes i gang 1. 

oktober 2021 eller snarest derefter, mens spor 1 sættes i gang 1. januar 2022. 

 

Spor 1. Straksrefusion for kommunale udgifter 

Straksrefusionen etableres inden for Refusionsordningen, hvor den vil omfatte alle 

kommunale indkøb af scenekunstforestillinger. Straksrefusionen udbetales til de 

kommunale indkøbere, så snart en forestilling er gennemført og betalt. Det er de 

kommunale indkøbere, som indberetter køb og ansøger om refusion. 

Ansøgningsprocessen foregår elektronisk og refusionen håndteres af en ekstern 

operatør, som råder over den nødvendige information om refusionsgodkendte 

forestillinger.  

 

Der refunderes 50 procent af udgiften til køb af hver forestilling. 

 

Kommuner, som køber forestillinger gennem teaterforeninger eller som led i den 

driftsaftale med et eller flere teatre, omfattes også af ordningen. 

 

En del af merudgifterne ved omlægningen søges afholdt i 2021. Det sker ved at 

åbne mulighed for, at kommuner, frem for først at kunne få refusion i 2022 for 

udgifter afholdt i 2021, kan vælge at søge refusion for dele af årets udgifter 

allerede i 2021. 

 

Spor 2. Refusion til ikke-kommunale indkøbere af børne- og ungdomsteater  

Den eksisterende ordning, der retter sig mod kommunerne, kan ikke uden ændring 

af scenekunstloven udvides til at omfatte ikke-kommunale indkøbere. Derfor 

oprettes på forsøgsbasis en rammestyret pulje i perioden 2021-2024 målrettet ikke-

kommunale institutioner for børn og unge. 

 

Kulturministeriet udarbejder en ”positivliste” over, hvilke typer ikke-kommunale 

institutioner/indkøbere, der kan benytte ordningen. 

 

Ordningen lægger sig op ad reglerne i Refusionsordningen. Det indebærer blandt 

andet, at der kun ydes refusion af udgifter til køb af forestillinger, der på forhånd 

er refusionsgodkendte. Refusionen kan maksimalt udgøre 50 procent af udgiften til 

køb af en forestilling. Der kan dog ikke på forhånd garanteres en refusionsprocent 

på 50 pct., som den der gælder for kommunale indkøbere. For at stille alle ansøgere 

lige i forhold til den rammestyrede pulje foreslås, at alle ikke-kommunale 

indkøbere indberetter aftalte indkøb inden en ansøgningsfrist. Herefter beregnes 

den refusionsprocent, som udgifterne vil blive refunderet med, når forestillingen 

har været vist.  

 

Økonomien 

Fordelingen af de 4*20 mio. kr. på år og formål fremgår af tabel 1 nedenfor. 

Hvis det viser sig, at bevillingen til spor 1 er utilstrækkelig, kan der i løbet af 

forsøgsperioden overføres bevilling fra spor 2. 
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Tabel 1. Udmøntning af 4*20 mio. kr. til en forsøgsordning for straksrefusion til indkøbere af forestillinger for børn 

og unge  

  2021 2022 2023 2024 

Spor 1         

Merudgift ved i omlægningsåret* 13,8 10,0 - - 

Øget træk på Refusionsordningen**   4,5 5,3 5,3 

Spor 2         

Pulje til ikke kommunale indkøbere 4,5 5,2 14,4 14,4 

På tværs af de to spor         

Udvikling af elektronisk ansøgningssystem 1,0 - - - 

Tilskud til teatrenes kampagne om straksrefusion og 

ny tilskudsmulighed for ikke kommunale indkøbere 
0,5       

Administration af straksudbetaling 0,2 0,3 0,3 0,3 

*  I overgangen mellem bagudrettet refusion og straksrefusion er der behov for at finansiere begge dele samtidig. 

Kommunerne vil få mulighed for at opnå refusion for udgifter i 2021 allerede i 2021. 

** Et eventuelt øget træk på ordningen forventes under stor usikkerhed at slå gradvist igennem og ende på 

maksimalt 20 procent af den nuværende bevilling på 26,7 mio. kr. årligt. 


