
 

 

 

 

 

 

 
 

Ny hjælpepakke – kort opsummering 
 

Aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Sociali-
stisk Folkeparti, Konservative & Alternativet 

 
Hovedtræk: 

- Ny aktivitetspulje på 300 mio. kr.  
- Ekstra 100 mio. kr. til idrætten og foreningslivet. 
- Målrettet teatre, spillesteder, biografer og andre kulturarrangører til at gennem-

føre arrangementer, der ellers ville have været aflyst i perioden 1. september til 
31. oktober.  

- Formålet er at understøtte, at der i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede 
planlagte publikumsrelaterede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer, 
fx koncerter samt teater- og biografforestillinger.  

 
Tilskuddet kan ydes til:  

- ”En enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling).” 
- ”En række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller 

biografforestillinger).” 
- ”En række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende 

programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, 
herunder gentagelser af flere forskellige titler.” 

Tilskuddets størrelse og vilkår: 

- ”Puljen yder efter ansøgning tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens udgifter, 
dog maksimum 1,5 mio. kr. pr. aktivitet. Puljen dækker således ikke tabte 
indtægter.” 

- Der skal efterfølgende aflægges regnskab, hvorefter et eventuelt overskud skal 
tilbagebetales. Det kan maksimalt svare til tilskuddets størrelse.  

- ”Der indføres et loft på 6 mio. kr. for, hvor meget den enkelte kulturaktør (institu-
tion/virksomhed) kan modtage i tilskud fra puljen i perioden frem den til 31. okto-
ber 2020.” 
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Arbejde for yderligere genåbning: 
Med denne aftale sætter aftalepartierne også gang i et arbejde i 
sektorpartnerskaberne med henblik på at undersøge sundheds-
mæssigt forsvarlig, yderligere genåbninger af spillesteder mv. og tv-produktioner.  

- Fx om restriktioner til kvadratmeterkrav og kapacitetsgrænser kan lempes for-
svarligt.  

 
Kompensation til kultur- og idrætsliv generelt: 

- De generelle kompensationsordninger, som også omfatter kultur- og idrætslivet, 
forlænges til og med d. 31/10-2020. 

- Forlængelse af følgende kompensationsordninger til kultur og idræt: 
o ”Kompensationsordning for faste omkostninger for selvejende institutio-

ner mv.” 
o Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. Delpuljerne 

videreføres. I nødpuljens delformål 4 videreføres kompensation for faste 
omkostninger, i det omfang institutionerne lever op til kriterierne i 
sammenlignelige videreførte ordninger. 

o Kompensation vedr. større kultur- og idrætsarrangementer.”  
 
Læs hele hjælpepakken her: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-
19_DOX/Aftale_om_hjaelpepakker_28_august.pdf 
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