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~IINlSTERIET
SLOTS'• OG KULTURSTYRELSEN

Budgetaftale mellem staten og Københavns Kommune om driftstUskucl til
små storbyte~tre for. peri~~~n ~02.1--2<.)~4

1. In.dledninq
I henhold til kapitel 7a i lov om scenekunst (LBK nr. 30 af 14. januar 2014) yder
staten inden for en beløbsramme fastsat på finansloven driftstilskud til små
storbyteatre i København; Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner.
Tilskuddet kan ikke ov.erstige kommunens samlede driftstilskud til disse teatre.
Statens tilskud til den enkelte komrnunes små storbyteatre fa~tsættes under et i en
aftale mellem staten og kommunen.

Denne aftale indgås me.llem Københavns Kommune og Slots~ og Kulturstyrelsen ,på
vegne af Kulturministeriet. Aftalen afløser den hidtidige aftale. Nærværende c1fta·1e
har virkning fra den 1. janu.a r20l1 og løber indtil 31. december 2024, hvor den
ophører, med mindre andet aftales mellem parterne.

2. Formålet med aftalen
Formålet med aftalen er at sikre en dialog mellem tilskudsyderne om rammerne for
de små storbyteatre, der skal fungere som et supplement til teatrene i Det
Københavnske Teatersamarbejde og bidrage til at sikre et a1$idigt teaterudbud i
Køben_havns Kommune.
Det er kommunen, der træffer beslutning om anvendelsen af det samlede tilskud til
de små storbyteatre, herunder hvilke teatre, der skal indgå i o.rdningen med hvilke
tilskud. Kommunen skal inddrage Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for
scenekunst i disse beslutninger.

3. Københavns Kommunes vision. for de små storbyteat~e
Københavns Kommunes småstorbyteatre skal sikre at København som hovedstad
huser et mangfoldigt og nyskabende scenekunstmiljø, der besidder høj kunstnerisk
kvalitet på internationalt niveau, tilgode·ser byens forskellige borgere og tiltrækker
besøgende udefra.
4. Københavns Kommunes strategi for de små storbyteatre
Københavns Kommune udvælger de ~eatre, Kultur- og Fritidsudvalget ,i .samarbejde
med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, mener besidder de
rette kompetencer til at .opfylde Københavns Kommunes vision for srnå storbyteatre.
Københavns Kommunes strategi er at udvælge teatre, der bidrager til et bredt og
forskefligartet teaterudbud, har solid ku_nstnerisk og organisatorisk ekspertise,
tilbyder scenefaciliteter til frie grupper og vækstlaget og samarbejder med
internationale scenekunstaktører. Derudover vælger Københavns Kommune teatre,
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der udviser økonomisk holdbarhed, samarbejder på tværs og arbejder med
publikumsudvikling. Af de teatre, der genudpeges som små storbyteatre, vælges de,
der har levet op til deres gældende tilskudsaftaler. Endelig vil Københavns
Kommune også sikre deh geografiske ~predning af de valgte teatre, så
scenekunsten kan komme flest af byens borgere til gode.

s.

Budget- og bevillingsforhold.

Statens tilskud
Stateh yder et årligt driftstilskud til Københavns Kommunes små storbyteatre i
aftaleperioden 2021-2024. Tilskuddet fa·stsættes på d~ årlige bevillingslove.
Bevillingen på finanslovsforslaget for 2021 i aftaleperiodens fø_r~te år udgø_r
14.933.561 kr. Herefter reduceres tilskuddet hvert år med -486~2·91 kr. som led i ,en
omfordeling af statens tilskud til små storbyteatre. Bevillingen p/1-reguleres.
Kulturministeriet forventer desuden at afsætte en årlig særbevilling af de kulturelle
udlodningsniidler på 1.015.000 kr. i årene 2021"-2024, hvoraf de 941.449 kr., vil
tilfalde Københavns Kommune. Bevillingen p/1-reguløres ikke.

I de tilfælde, hvor Finansministeriet og KUiturministeriet i forbindelse med de årlige
forhandlinger om rammerne for finanslovsforslaget gennemfører generelle ~ som
regel procentuelle - besparelser på kulturbudgettet, vil der sk~ en reduktion af
bevill_ingen. Kulturminisiteriet forventer, .at særbevillingen af udlodningsmidler
fremadrettet vil følge reguleringen af bevillingen til små storbyteatre på finansloven.
Statens samlede tilskud kan ikke overstige 50 % af det samlede statslige og
kommunale tilskud til de små storbyteatre i Københavns Kommune.

Københavns Kommunes tilskud
Københavns Kommunes tilskud til de små storbyteatre udgør 28..282.903 mio.kr.
årligt (2020-nivec;tu). Tilsku.ddet p/1-reguleres ikke.
Under forbehold for Folketingets; Folketingets Finansudvalgs og Københavns
Kommunes Borgerrepræsentations tilslutning forventes det samlede tilskud til små
storbyteatre i aftaleperioden ·at være sQm vist i tabellen nedenfor. Alle beløb ·e r i
2020-prisniveau.

2021

202·2

202·3

2024

Kulturministeriet

15.875.010 kr.

15.388.718 kr.

14~902.427 kr~

14.416.136 kr.

Københavns
Kommune

28.282.903 kr.

28.282.903 kr.

28.282.903 kr.

28.282.903 kr.

I alt

44.157.913

43.671.621 kr.

43.185.330 kr.

42.699.039 kr.
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6. Regnskab og revision.

Slots- og Ku"ltl.Jrstyrelsen varetaget administrationen af budgetaftalen og fører tilsyn
med, at statens driftstilskud er anvendt i overensstemmelse med reglerne i lov om
scenekunst o:g BEK nr. 700 af 27. juni 2012 om små storbyteatre.

7. Aftalens karakter

Denne budgetaftale er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand.

Aftalen et en fælles tilkeildegivels_e fra Kulturmin_is.teriet og Københavns Kommunes
side om de små storbyte.atre. i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor.
Genforh.andl_ing eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ænd.r inger af
det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom.
Ved væsentlige ændringer af grundlaget forstås bl.a. ændringer i lov om
scenekunst; som har betydning for de små storbyteatre.

8. Påtegning
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