
 

 

 

 

 

 

 

LÆSEVEJLEDNING 
 

 

 

 

 

 

 

Læsevejledning til lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold 

for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 

 

Driftstilskudsloven (lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modta-

gere af driftstilskud fra Kulturministeriet) indeholder bl.a. regler for: 

 

• Anvendelsesområde og definitioner (kap. 1-2) 

• Vedtægter og ledelse i selvejende institutioner og i foreninger (kap. 3-4) 

• Budget, regnskab, revision og tilsyn (kap. 5) 

• Øvrige bestemmelser, regler for fusion og spaltning samt sanktioner (kap. 6-8) 

 

Driftstilskudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1701/2010 om økonomiske og administra-

tive forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet) indeholder uddybende regler 

for budget, regnskab og revision samt for tilsynet med selvejende institutioner.  

 

Såvel loven som bekendtgørelsen er struktureret således, at reglerne for tilskudsmodtagerne 

så vidt muligt er anført samlet ud fra tilskudsmodtagerens organisationsform (selvejende in-

stitutioner m.v., kommunale institutioner, foreninger, enkeltpersoner, enkeltmandsvirksom-

heder m.fl.), jf. nærmere i oversigterne 1-4 på de følgende sider. Endvidere er kravene til 

budget, regnskab og revision gradueret efter størrelsen af det bevilgede driftstilskud. 

 

I driftstilskudsbekendtgørelsen findes de vigtigste regler i følgende kapitler: 

 

• Selvejende Institutioner m.fl.   kap. 2 (budget, regnskab og revision) og kap. 6 (tilsyn) 

• Kommunale Institutioner  kap. 3 (budget, regnskab og revision) og kap. 6 (tilsyn) 

• Foreninger  kap. 4 (budget, regnskab og revision) og kap. 6 (tilsyn) 

• Enkeltpersoner m.fl.  kap. 5 (budget, regnskab og revision) og kap. 6 (tilsyn) 

 

Hvis du har spørgsmål 

Kulturstyrelsen yder på vegne af Kulturministeriet rådgivning og vejledning om driftstilskuds-

loven og driftstilskudsbekendtgørelsen. 

 

Hvis du har spørgsmål til loven eller bekendtgørelsen, er du velkommen til at kontakte 

Kulturstyrelsens Ressourcekontor på e-mail: ress@kulturstyrelsen.dk 



 

Side 2 

 

Oversigt 1 - Selvejende institutioner, fonde og erhvervsdrivende fonde m.fl. 

 

Selvejende institutioner m.fl. 

Bestemmelser  

Driftstilskudsloven 

lov nr. 1531 af 21.12.2010 

Driftstilskudsbekendtgørelsen 

bkg. nr. 1701 af 21.12.2010 

Vedtægt kap. 3, § 3 kap. 6, § 64, stk. 2, nr. 4 

Ledelse (bestyrelse m.v.) kap. 3, § 4 Ingen direkte regler 

Budget / budgetændringer kap. 5, § 7, stk. 3 kap. 2, §§ 2-6 

Ekstraordinære dispositioner          - ” - kap. 2, § 6, stk. 3 

Regnskab           - kap. 2, §§ 7-13 

Revision          - ” - kap. 2, §§ 14-20 

Tilsyn kap. 5, § 8, stk. 1-3 kap. 6, §§ 64-65 

Statistik kap. 5, § 8, stk. 4 Ingen regler 

Aftaler (fx rammeaftaler) kap. 5, § 9 kap. 2, § 11, stk. 3, nr. 1,  

§ 16 stk. 2 og § 17, stk. 3 

Information om institutionen kap. 6, § 10 Ingen regler 

Habilitet og tavshedspligt kap. 6, § 11 Ingen regler 

Fusion og spaltning kap. 7, § 12 Ingen regler 

Sanktioner kap. 8, § 13 Ingen regler 

Overgangsbestemmelser kap. 9, § 14, stk. 2 og 3 kap. 7, § 67 

 

 

Oversigt 2 – Kommunale institutioner, der modtager statsligt driftstilskud 

 

Kommunale institutioner  

Bestemmelser  

Driftstilskudsloven 

lov nr. 1531 af 21.12.2010 

Driftstilskudsbekendtgørelsen 

bkg. nr. 1701 af 21.12.2010 

Vedtægt Ingen regler Ingen regler 

Ledelse (bestyrelse m.v.) Ingen regler Ingen direkte regler. Se dog kap. 

3, § 25, stk. 2 og § 26, stk. 2. 

Budget / budgetændringer kap. 5, § 7, stk. 3 kap. 3, §§ 21-24 

Ekstraordinære dispositioner          - ” - kap. 3, § 24, stk. 3 

Regnskab          - ” - kap. 3, § 25, jf. kap. 2, §§ 7-13 

Revision          - ” - kap. 3, § 26, jf. kap. 2, §§ 14-20 

Tilsyn kap. 5, § 8, stk. 1-3 kap. 6, §§ 64-65 

Statistik kap. 5, § 8, stk. 4 Ingen regler 

Aftaler (fx rammeaftaler m.v.) kap. 1, § 1, stk. 3, 

kap. 5, § 9 

kap. 3, § 25, jf. kap. 2, § 11, stk. 

3, nr. 1, § 16 stk. 2 og § 17, stk. 3 

Information om institutionen kap. 6, § 10 Ingen regler 

Habilitet og tavshedspligt kap. 6, § 11 Ingen regler 

Fusion og spaltning kap. 7, § 12 Ingen regler 

Sanktioner kap. 8, § 13, stk. 1-2 Ingen regler 

Overgangsbestemmelser kap. 9, § 14, stk. 3 kap. 7, § 67, stk. 1-2 

 



 

Side 3 

Oversigt 3 – Foreninger 

 

Foreninger  

Bestemmelser  

Driftstilskudsloven 

lov nr. 1531 af 21.12.2010 

Driftstilskudsbekendtgørelsen 

bkg. nr. 1701 af 21.12.2010 

Vedtægt kap. 4, § 5 kap. 6, § 64, stk. 2, nr. 5 

Ledelse (bestyrelse m.v.) kap. 4, § 6 Ingen direkte regler 

Budget kap. 5, § 7, stk. 3 kap. 4, §§ 27-28 

Ekstraordinære dispositioner Ingen regler Ingen regler 

Regnskab kap. 5, § 7, stk. 3 kap. 4, §§ 29-36 

Revision          - ” - kap. 4, §§ 37-44 

Tilsyn kap. 5, § 8, stk. 1-3 kap. 6, §§ 64-65 

Statistik kap. 5, § 8, stk. 4 Ingen regler 

Aftaler (fx rammeaftaler m.v.) kap. 5, § 9 Kap. 4, § 33, stk. 3, nr. 1, § 39, 

stk. 2 og § 40, stk. 3 

Information om foreningen kap. 6, § 10 Ingen regler 

Habilitet og tavshedspligt kap. 6, § 11 Ingen regler 

Fusion og spaltning kap. 7, § 12 Ingen regler 

Sanktioner kap. 8, § 13, stk. 1-2 Ingen regler 

Overgangsbestemmelser kap. 9, § 14, stk. 2-3 kap. 7, § 67 

 

 

Oversigt 4 – Enkeltpersoner og enkeltmandsvirksomheder m.fl. 

 

Enkeltpersoner og enkelt-

mandsvirksomheder m.fl.  

Bestemmelser  

Driftstilskudsloven 

lov nr. 1531 af 21.12.2010 

Driftstilskudsbekendtgørelsen 

bkg. nr. 1701 af 21.12.2010 

Vedtægt Ingen regler 1 Ingen regler 

Ledelse (bestyrelse m.v.) Ingen regler 1 Ingen direkte regler 

Budget kap. 5, § 7, stk. 3 kap. 5, §§ 46-49 

Ekstraordinære dispositioner Ingen regler Ingen regler 

Regnskab kap. 5, § 7, stk. 3 kap. 5, §§ 50-56 

Revision          - ” - kap. 5, §§ 57-63 

Tilsyn kap. 5, § 8, stk. 1-3 kap. 6, §§ 64-65 

Statistik kap. 5, § 8, stk. 4 Ingen regler 

Aftaler (fx rammeaftaler m.v.) kap. 5, § 9 Kap. 5, § 54, stk. 3, nr. 1, § 59, 

stk. 2 og § 60, stk. 1 

Information om tilskudsmodtager kap. 6, § 10 Ingen regler 

Habilitet og tavshedspligt kap. 6, § 11 Ingen regler 

Fusion og spaltning 2 kap. 7, § 12 Ingen regler 

Sanktioner kap. 8, § 13, stk. 1-2 Ingen regler 

Overgangsbestemmelser kap. 9, § 14, stk. 2-3 kap. 7, § 67, stk. 1-2 

1. Regler for enkeltmandsvirksomheder kan fremgå af anden lovgivning. 

2. Reglerne om fusion og spaltning finder for denne gruppe af tilskudsmodtagere kun anvendelse hvis tilskudsmodtageren har et CVR-nummer. 


