
 

 

 

 

Jour. nr. 20/03994-64 

12. februar 2021 

Aftale om udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater med 

sigte på § 5-status 

 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Frie 

Grønne er enige om at yde et udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater i 

perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 med henblik på, at teatret kan 

kvalificere sig til at blive omfattet af scenekunstlovens § 5. 

 

 I 2021-2024 ydes et generelt statsligt driftstilskud på 8,6 mio. kr. årligt til 

udvikling af Fredericia Musicalteater.  

 Det er en forudsætning for det statslige tilskud, at Fredericia Kommune yder et 

driftstilskud på mindst 11,0 mio. kr. årligt. 

 En eventuel forhøjelse af tilskuddet fra Fredericia Kommune vil ikke udløse et 

højere statsligt tilskud. 

 Musicaludviklingscentret, Uterus fortsætter i regi af Fredericia Musicalteater 

og i samarbejde med Den Danske Scenekunstskoles musicalakademi. Bevilling 

hertil på 0,7 mio. kr. årligt indgår i driftstilskuddet til Fredericia Musicalteater.  

 Ultimo 2023 evalueres teatrets potentiale. Evalueringen omfatter: 

 En udtalelse fra Statens Kunstfond om, hvorvidt Fredericia Musicalteater 

har et tilstrækkeligt højt niveau og kan påtage sig ansvar for at udvikle 

musicalgenren i Danmark.  

 En økonomisk vurdering Fredericia Musicalteater. 

 Med positive vurderinger kan Fredericia Musicalteater tildeles et fast statsligt 

tilskud i henhold til scenekunstlovens § 5.  

 

Fredericia Musicalteater vil i udviklingsperioden være omfattet af de generelle 

bestemmelser om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 

driftstilskud fra Kulturministeriet. I udviklingsperioden vil Kulturministeriet følge 

teatrets udvikling tæt. Blandt andet indføres krav om rapportering – økonomisk og 

aktivitetsmæssigt – kvartalsvist frem for årligt. 

  

Som grundlag for tilskudsudbetalingen i udviklingsperioden 2021-2024 indgås en 

udviklingsaftale mellem Kulturministeriet, Fredericia Kommune og Fredericia 

Musicalteater. Udviklingsaftalen skal afspejle hensigten om, at Fredericia 

Musicalteater i løbet af perioden skal kvalificere sig til at blive omfattet af 

scenekunstlovens § 5. 

 

Fredericia Kommune er som offentlig hovedtilskudsyder tilsynsførende myndighed. 

Kulturministeriet modtager rapport om tilsynet fra Fredericia Kommune. I 

udviklingsperioden skal rapporteringen til Kulturministeriet ske kvartalsvist.  

 


