
 
  

 
 
 

 

  

Hjælp til danske kulturinstitutioner 
 

 

  
 Har du aflyst eller udskudt et arrangement, en forestilling, eller er din virksomhed tvunget til helt 

at indstille aktiviteterne på grund af COVID-19? Er din institution reelt lukningstruet?  

Vi hjælper dig med at forstå og bruge de støtteordninger, som Regeringen og Kulturministeriet for 

nylig har lanceret, samt at træffe svære beslutninger på et oplyst grundlag. 

 

 

  
Kompensationsordninger til kulturlivet 
 
Blandt de eksisterende hjælpeordninger til kulturinstitutioner 
kan fremhæves: 

 
1. Kompensationsordning til arrangører 

 
Ordningen gælder arrangører på kultur- og idrætsom-
rådet, der modtager mere end 50 % i offentligt drifts-
tilskud. Formålet er at give kompensation for underskud 
ved enkeltstående arrangementer med min. 350 
deltagere, som skulle have fundet sted i perioden 6. 
marts - 31. august 2020. 

 
2. Kompensation til særligt nødlidende 

kulturinstitutioner 
 
Ordningen omfatter kompensation til sæsonbetonet 
scenekunstvirksomhed, som falder uden for den gene-
relle arrangementspulje, kompensation for produktions-
omkostninger, som ikke kan kompenseres via øvrige 
kompensationsordninger, kommunale kulturinstitutioner 
mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, samt 
seks større navngivne kommunale koncert- og 
kulturhuse. 

 
3. Kompensation til selvejende kulturinstitutioner 

 
Selvejende institutioner, organisationer mv., som modta-
ger mere end halvdelen af institutionernes ordinære 
driftsudgifter  via offentligt tilskud, vil kunne søge kom-
pensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til 
fast personale beregnet ud fra faldet i den kommercielle 
omsætning. 

 
4. Øvrige muligheder  
 

Udover de ovennævnte specifikke støtteordninger til 
kulturinstitutionerne, kan de allerede gældende 
støtteordninger til ansatte og virksomheder ligeledes 
være relevante.  

 

 
 
 
 
Det drejer sig bl.a. om  virksomhedernes muligheder for at 
søge om kompensation for faste udgifter. De virksomheder, 
der skal holde fuldt lukket for offentligheden, får dækket 
100 % af deres faste udgifter. 
 
Derudover ydes der kompensation til selvstændige og 
freelancere med en omsætning/B-indkomst på min. 10.000 
kr. pr. måned samt et omsætningstab på mindst 30 %. 
Personer med både A- og B-indkomster bliver omfattet af 
en ny ordning, som forventes at træde i kraft i løbet af maj 
2020.   
 
For fastansatte medarbejdere, herunder både admini-
strativt personale  og eventuelt fast tilknyttede skuespillere, 
kan der efter omstændighederne være mulighed for at gøre 
brug af reglerne om lønkompensation.  
 

Regeringen har endnu ikke åbnet for ansøgning til kultur-
ordningerne. Der kan allerede nu søges om støtte efter de 
øvrige ordninger.   
  

Hvordan kan vi hjælpe jer? 
 
Vi kan tilbyde juridisk og finansiel rådgivning om  alle rege-
ringens støtteordninger. Vi kan konkret vejlede dig om, 
hvilke muligheder disse giver for dig, din institution og dine 
ansatte.  
 
Vi kan hjælpe med selve ansøgningsprocessen og udar-
bejdelse af nødvendig dokumentation, og fordi vores team 
består af både jurister og revisorer, kan vi rådgive om og 
håndtere hele processen, uden at øvrige rådgivere skal 
inddrages. 

 

 

Vi er klar til telefonisk sparring  
og kan bistå med: 

 

• Juridisk rådgivning om dine handlemuligheder 
 

• Hjælp til ansøgning om hjælpepakkerne til institutioner og 
virksomheder 
 

• Udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, fx opsigelser, 

kontraktændringer samt revisorerklæringer mv. 

 
Sidst opdateret: 28.04.2020 

        Kontakt 
 
Alexandra Huber, Advokat, Partner 
Tlf.: +45 51 16 74 94 
E-mail: alexandra.huber@lead-roedl.dk 
 
Inger Stokvad Loft, Advokat, Partner  
Tlf.: +45 40 31 41 82 
E-mail: inger.loft@lead-roedl.dk 
 
Gitte Henckel, Statsaut. Revisor, Partner 
Tlf.: +45 88 96 95 70 
E-mail: gitte.henckel@roedl.com 
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