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Kulturministeriet. København, den 10. maj 2021.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at udmønte 37,5 mio. kr. af finans‐
lovens bevilling under § 21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idrætsliv på 50,0 mio. kr., og
hertil at etablere materiel hjemmel under § 21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge
af COVID-19 ved optagelse af en ny tekstanmærkning, der vedrører administrationsgrundlaget for
ordningen.

b. Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli‐
sten, Konservative og Alternativet om Udvidelse af hjælpepakker af 27. oktober 2020 blev der
etableret et genstartsteam for kultur- og idrætslivet. Det følger af aftalen, at der afsættes 50,0 mio.
kr. til gennemførelse af forslag udviklet i genstartsteamet. Genstartsteamet afleverede d. 26. februar
2021 anbefalinger om iværksættelse af nye aktiviteter ifm. en genåbning.

Det er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli‐
sten, Konservative og Alternativet om pulje til lokale ugeaviser, forlængelse af aktivitetspuljen til
kulturaktiviteter og genstartsteam for kultur- og idrætslivet af den 19. marts 2021 besluttet af følge
teamets anbefalinger, herunder forslag til udmøntning af midler, og iværksætte initiativerne. Det
drejer sig om:
– National kampagneindsats (2,0 mio. kr.)
– Innovationslaboratorium (6,0 mio. kr.)
– Dataindsamling (0,5 mio. kr.)
– fem puljer (36,5 mio. kr.)
– SAFE (5,0 mio.kr.)

I lyset af de ændrede forudsætninger som følge af Rammeaftale mellem Regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folke‐
parti, Liberal Alliance og Alternativet af 22. marts 2021 blev det i Genstartsteamet besluttet at
omprioritere 1,5 mio. kr. fra SAFE projektet, således at yderligere 0,5 mio. kr. tilføres dataindsamling
(i alt 1,0 mio. kr.) og yderligere 1,0 mio. kr. tilføres pulje til vækstlaget (i alt 12,0 mio. kr.). Indevæ‐
rende aktstykke udmønter de fem puljer (37,5 mio. kr.). De øvrige initiativer, som aftalen indeholder,
hhv. National Kampagneindsats (2,0 mio. kr.), S. A. F. E. (3,5 mio. kr.), Dataindsamling (1,0 mio.
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kr.) og Innovationslaboratorium (6,0 mio. kr.) er under endelig afklaring og forventes udmøntet
medio maj.

Formålet med puljerne er at tilbyde publikums- og deltagerrettede aktiviteter i peioden frem mod
fuld genåbning af kultur- og idrætslivet.

Overodnet set skal puljerne tilsammen støtte:
– en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivets aktiviteter for borgerne, hvor kultur-

og idrætslivets institutioner og organisationer personale- og ressourcemæssigt er parate til at tage
imod borgerne,

– aktiviteter, der får borgerne tilbage til kultur- og idrætslivet, herunder stimulere nye aktiviteter for
de skabende miljøer,

– udvikling og tilpasning af kultur og idrætslivet gennem afprøvning af nye formater på tværs af
genrer og sektorer.

Alle puljer (ekskl. pulje 5 vedr. 100 dage med kultur og idræt, jf. nedenfor) kan søges af aktører
inden for kultur- og idrætslivet med det formål at understøtte aktiviteter for borgere. Herudover kan
pulje 3 vedr. aktiviteter for vækstlagets aktører også søges på CPR-nummer, jf. nedenfor. Puljerne
kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur-
og idrætsaktiviteter for borgerne. Det drejer sig konkret om kulturinstitutioner, foreninger samt
idrætsorganisationer med CVR-nr. eller CFR-nummer oprettet før den 9. marts 2020, som modtager
driftstilskud og/eller driftslignende projekttilskud fra Kulturministeriet eller anden relevant offentlig
myndighed, herunder private virksomheder, NGO᾽er og frivillige idrætsorganisationer, idrætsforenin‐
ger og relevante kommunale institutioner.

For alle fem puljer gælder, at ansøgninger og udbetaling af midler foretages løbende. Der lukkes
for ansøgninger og udbetaling, når puljens midler er opbrugt.

1. Pulje: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning (4,5 mio. kr.)
Formålet med denne pulje er at støtte en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet

(udendørs- og indendørs) for borgerne.

Det kan f.eks. være implementering af procedurer og foranstaltninger i organisationen, ny-indret‐
ning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale, eller andre tiltag, som understøtter
afvikling af en aktivitet under gældende restriktioner mv.

Det er en forudsætning, at tiltagene er rettet mod en del af institutionen eller aktiviteten, hvortil der
er offentlig adgang. Der kan højest søges om og bevilges 30.000 kr. pr. institution/forening.

2. Pulje: Tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne (5,0 mio. kr.)
Formålet med denne pulje er at tilgængeliggøre kulturtilbud gennem digitale tiltag til en bredere

målgruppe, f.eks. målgrupper, som normalt ikke anvender kulturtilbud.

De digitale tiltag kan f.eks. være versionering af allerede udviklede aktiviteter til online-formater,
som udstillinger; kataloger og andre publikationer; podcast versionering af teaterforestillinger og
online versioner af idrætsaktiviteter. Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til de digitale
tilbud.

Der kan højest søges om og bevilges 50.000 kr. pr. institution/forening.

3. Pulje: Aktiviteter for vækstlagets aktører (12,0 mio. kr.)
Formålet med denne pulje er at støtte aktiviteter i vækstlaget mhp. fortsat udvikling, aktivitet og

eksponering for og af vækstlaget dvs. nyetablerede kunstnere og atleter/idrætstalenter i begyndelsen
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af deres karriere inden for enten kunst eller idræt. Aktiviteterne kan f.eks. være udstillinger for nye
kunstnere, små pop-up koncerter for unge musikere; konkurrencer for nye talenter i idrætten mv.

For kunstnere gælder, at ansøger er i begyndelsen af sin karriere, eksempelvis nyuddannede fra
de kunstneriske uddannelser eller uddannelser på sammenligneligt niveau mv. For at vurderes som
en del af vækstlaget skal ansøger have en væsentlig tilknytning til kunstscenen i Danmark, men
maksimalt fem års relevant kunstnerisk erfaring (søges på CPR-nummer).

Puljen kan også søges af foreninger og institutioner, som vil arrangere aktiviteter for og med
vækstlagets aktører på kulturområdet, f.eks. aktiviteter som koncerter, forestillinger, workshops,
konkurrencer eller andre aktiviteter, der understøtter en udvikling og eksponering af vækstlaget
(søges på CVR).

For atleter/idrætstalenter gælder, at ansøger skal være del af Team Danmarks Bruttogruppe eller er
en fast del af specialforbundenes talentindsatser/talentprogrammer, (søges på CPR-nummer).

Puljen kan også søges af foreninger og/eller institutioner, som vil arrangere initiativer og aktiviteter
for og med vækstlagets aktører på idrætsområdet, f.eks. aktiviteter ifm. afholdelse af opvisninger,
stævner, workshops mv. (søges på CVR/CFR-nummer).

Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til aktiviteterne. Hvis ansøger er kunstner eller
atlet/idrætstalent, kan der højest søges om og bevilges 25.000 kr. pr ansøger (søges på CPR-num‐
mer). Hvis der ønskes at søge flere om et projekt, skal der indsendes én ansøger pr. person. Dog
kan der maksimalt søges om 100.000 kr. til det samme projekt. Hvis ansøger er forening eller
institution, kan der højest søges om og bevilges 100.000 kr. pr. ansøger (puljen søges på CVR- eller
CFR-nummer).

4. Pulje: Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum (11,0 mio. kr.)
Formålet med denne pulje er at støtte, at publikum får oplevelser med kultur- og idrætsaktiviteter i

det offentlige rum i nye formater. Det kan f.eks. være omlægning af indendørs aktivitet til udendørs,
skalering fra stort deltagerantal til mindre deltagerantal, nye samarbejder på tværs af brancher og
sektorer, der foregår andre steder end normalt.

Det er en forudsætning, at aktiviteterne foregår i det offentlige rum. Der kan højest ansøges om og
bevilges 150.000 kr. pr institution/forening.

5. Pulje: 100 dage med kultur og idræt (5,0 mio. kr.)
Formålet med denne pulje er at støtte aktiviteter, der indgår i en samlet landsdækkende festival med

arbejdstitlen ’100 dage med kultur og idræt’. Festivalen skal være med til at markere genåbningen
af kultur- og idrætslivet i hele landet. Aktiviteterne, der søges om, kobles til den af Genstartsteamets
anbefalede nationale kommunikationskampagne ’100 dage med kultur og idræt’ (arbejdstitel).

Puljen kan søges af kommuner til konkrete aktiviteter i kommunen, der understøtter formålet
(udgifter til drift og lønninger kan ikke søges i puljen). Der er krav om 25 pct. medfinansiering fra
kommunen.

Det er en forudsætning, at der er offentlig adgang til aktiviteterne. Der kan højest søges om og
bevilges 250.000 kr. pr. kommune, men der kan søges om tilskud til flere aktiviteter i den samme
ansøgning.

Administration og øvrige forhold
Puljerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Der afsættes 3 pct. af bevillingen til administra‐

tion på § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (driftsbev.).
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Afrapportering og erklæringer skal laves i henhold til bekendtgørelse om regnskab og revision af
projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet (BEK nr. 1479 af 22/12/2014).

Der udarbejdes puljebeskrivelse for hver pulje, herunder ansøgningsfrist mv. For puljerne er det alt‐
overvejende udgangspunkt, at de bidrager til midlertidige indsatser ifm. genåbningen af samfundet.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 specificeres således:

§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering (reservations‐
bev.)
70. Genstartsteam for kultur- og idrætslivet

49. Reserver og budgetregulering -37,5 mio. kr.
§ 21.11.11. Slots og Kulturstyrelsen (driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed
18. Lønomkostninger 0,8 mio. kr.
22. Andre ordinære omkostninger 0,4 mio. kr.

§ 21.11.68. Kompensationsordninger som følge af CO‐
VID-19
50. Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal

understøtte en tryg genåbning (underkon‐
toen er ny)
46. Tilskud til anden virksomhed og inve‐
steringsvirksomhed

4,4 mio. kr.

51. Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for al‐
le - digitale tilbud til borgerne (underkon‐
toen er ny)
46. Tilskud til anden virksomhed og inve‐
steringsvirksomhed

4,8 mio. kr.

52. Pulje til aktiviteter for vækstlagets aktører
(underkontoen er ny)
46. Tilskud til anden virksomhed og inve‐
steringsvirksomhed

11,6 mio. kr.

53. Pulje til nye formater for aktiviteter i det
offentlige rum (underkontoen er ny)
46. Tilskud til anden virksomhed og inve‐
steringsvirksomhed

10,7 mio. kr.

54. Pulje til 100 dage med kultur og idræt -
National kampagne
(underkontoen er ny)
46. Tilskud til anden virksomhed og inve‐
steringsvirksomhed

4,8 mio. kr.

c. Sagen forelægges nu med henblik på at kunne påbegynde sagsbehandlingen hurtigst muligt i
indeværende finansår.

d. Der tages forbehold for EU’s statsstøtteregler.
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e. Under henvisning til ovenstående anmoder Kulturministeriet om at udmønte 37,5 mio. kr. af
finanslovens bevilling under § 21.11.79.70. Genstartsteam for kultur- og idrætsliv på 50,0 mio. kr.,
samt anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021
optages følgende nye tekstanmærkning nr. 236 under § 21. Kulturministeriet.

Materielle bestemmelser:
Nr. 236 ad. 21.11.68.
”Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag,

der skal understøtte en tryg genåbning, Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale
tilbud til borgerne, Pulje til aktiviteter for vækstlagets aktører, Pulje til nye formater for aktiviteter
i det offentlige rum og Pulje til 100 dage med kultur og idræt - National kampagne, herunder at
fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå støtte, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for støtte,
modtagerkreds, udbetaling af støtte, tilbagebetaling af støtte, dokumentation, regnskab, revision og
rapportering samt tilsyn og kontrol. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. maj 2021

Joy Mogensen

/ Sune Thvilum-Kannegaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-05-2021
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