
 

 

 

Vejledning til bekendtgørelse om midlertidig ændret 

tilskudsbehandling fra Statens Kunstfond 

Formålet med ordningen (§§ 1-2) 

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at du som tilskudsmodtager ikke skal betale det tilskud tilbage, 

som du har fået tilsagn om fra Statens Kunstfond, hvis tilskuddet er givet før d. 9. marts 2020 og hvis 

den aktivitet, som du har fået støtte til, er blevet aflyst eller ikke har kunnet påbegyndes i perioden 9. 

marts 2020 til og med 8. juni 2020 pga. COVID-19.  

 

For at du kan beholde dit tilskud, er følgende afgørende: 

 Der skal være tale om aktiviteter, der skulle have fundet sted i perioden den 9. marts 2020 til og 

med den 8. juni 2020. 

 Din aktivitet har ikke kunnet påbegyndes, gennemføres eller er blevet aflyst på grund af 

myndigheders forholdsregler knyttet til COVID-19. 

 Du skal kunne dokumentere, at aktiviteten ikke kunne finde sted pga. COVID-19. 

 Internationale aktiviteter i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 er også omfattet. Her er 

det afgørende, om udenlandske myndigheders forholdsregler knyttet til COVID-19 i det eller de lande 

hvor aktiviteten skulle have været gennemført, har umuliggjort gennemførelsen af din aktivitet.  

 Du skal have afholdt økonomiske forpligtelser overfor 3. part. 

 

Du skal være opmærksom på, at driftstilskud ikke er omfattet at denne ordning.  

Derudover skal du også være opmærksom på, at hvis du har søgt om udsættelse af den aktivitet, som 

du har fået støtte til før den 9. marts 2020, og denne finder sted efter den 8. juni 2020, skal du betale 

dit tilskud tilbage, hvis din aktivitet efterfølgende aflyses. 

 

Aktiviteter der støttes (§§ 3-4) 

Hvad forstås som en aktivitet? 

 

28. april 2020 

 

 



 

Side 2 

 En aktivitet er det, du har fået tilskud (støtte/penge) til 

 Det er for eksempel alle former for legater, stipendier, projekttilskud, indkøb af værker, og 

underskudsgarantier til kunstneriske formål inden for Statens Kunstfonds virkeområde. (Fx en koncert, 

produktion af et værk til en udstilling eller et rejselegat) 

 

En aktivitet er altså noget, der knytter sig til dit ansøgte projekt, udstilling, arrangement, rejse, eller 

lignende, og som er støttet af Statens Kunstfond. 

Du skal være opmærksom på, at det kun er den del af den samlede planlagte aktivitetsperiode, som 

har ligget i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, du ikke skal betale tilbage. Det vil sige, at 

Statens Kunstfond kan kræve, at du skal betale dit tilskud tilbage, hvis den aktivitet, du har fået støtte 

til, ligger uden for perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.  

 

Hvis du for eksempel har fået støtte til produktionen af et værk, der skulle produceres i perioden fra 

den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020, og du samtidigt har fået støtte til opførsel/visning af 

værket efter den. 8. juni, skal du betale den del af støtten tilbage, som knytter sig til 

opførslen/visningen af værket efter den 8. juni, medmindre du udskyder opførslen til et senere 

tidspunkt. Men du kan beholde den del af støtten, som knytter sig til produktionen af værket. 

Du skal dog ikke betale de udgifter tilbage, som du har afholdt i god tro. Udgifter afholdt i god tro kan 

for eksempel betyde at du har haft udgifter til leje af lokaler til opførslen/visningen, som er afholdt før 

9. marts 2020.  

 

Generelt om dokumentation (§ 5)  

 

Hvad er den rigtige form for dokumentation?  

Det er desværre ikke tilstrækkeligt, at du selv føler, at det var det rigtige at aflyse. For at du kan 

beholde dit tilskud, skal det være myndighedernes forholdsregler knyttet til COVID-19, der har gjort 

det umuligt for dig at gennemføre din aktivitet.  

 

Et eksempel kan være, at Statsministeren forbød grupper på over 10 mennesker at samles. Efter det 

forbud, var det ikke muligt at afholde en koncert for flere end 10 mennesker. Du skal altså som 

tilskudsmodtager (den/dem der har fået støtte) kunne dokumentere, at din aktivitet i perioden 9. marts 

til og med 8. juni 2020 ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes 

forholdsregler knyttet til COVID-19. Hvis du kan dokumentere det, må du beholde dit tilskud. Dette 

gælder, uanset om dit tilskud er udbetalt, delvist udbetalt eller endnu ikke er udbetalt.  

 

 

Hvordan dokumenterer du det? 

Du skal kunne sandsynliggøre at: 

1) Din aktivitet ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes 

forholdsregler knyttet til COVID-19 i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Et 

eksempel på dokumentation for dette, kan være en pressemeddelelse udsendt på mail, hvor 

du, I eller andre involverede aflyste jeres aktiviteter, fordi I ikke kunne afholde eller påbegynde 

jeres aktivitet pga. myndighedernes forholdsregler. 

Et andet eksempel kunne være pressemeddelelsen fra Statsministeriet, vedrørende 

nedlukningen af Danmark og forsamlingsforbuddet for grupper over 10 personer. Dette vil 

også være gyldigt som dokumentation. På den måde gælder der altså ikke særlige formkrav til 

dokumentationen (se dog dokumentationsafsnittet om tro- og love og revisorerklæringer).   



 

Side 3 

2) Du har honoreret 3. part, hvis dette indgik i din ansøgning og var en del af det, som du fik 

tilskud til. Der fremgår af dit ansøgningsmateriale, hvad til tilskud blev givet til. Det betyder, at 

hvis du har vedlagt et budget i din ansøgning, hvori du skal honorere kunstnere eller 

kunstneriske medvirkende i forbindelse med den aktivitet, som du har modtaget støtte til, så 

skal du stadig betale dem deres honorar. Dette gælder også, selvom de ikke har udført det, 

som oprindeligt var aftalt, og selvom projektet/aktiviteten ikke er blevet gennemført.  

 

Hvorfor?  

Grunden til at du skal bruge dit tilskud på samme måde, som hvis aktiviteten var blevet gennemført, 

er, at man med denne ordning fra politisk hold gerne har villet sikre kunstnernes og kunstlivets 

indtægter i den berørte periode.  

Når der derfor står i bekendtgørelsen at tredje part skal honoreres, så betyder det, at hvis du for 

eksempel har en aftale med en smed om at lave et podie til et værk, eller med en rammemager, der 

skal indramme et fotografi, eller hvis du har en aftale med et trykkeri om at indbinde en bog eller en 

tømrer om at bygge en scene, så skal du stadigvæk betale honorar til dem på trods af, at aktiviteten 

eller projektet ikke er blevet til gennemført. Så hvis du har fået tilskud til honorering af andre 

medvirkende, så skal du betale disse personer det beløb, som fremgår af dit oprindelige budget.  

Har du derimod for eksempel modtaget et rejselegat og kun søgt om penge til flybillet og kost og logi, 

skal du ikke gå ud og købe en billet, men kan beholde pengene.  

 

Hvad skal Statens Kunstfond ellers have af dokumentation? 

Det kommer an på, hvad der står i dit tilsagnsbrev. Hvis der ikke står noget specifikt, skal 

dokumentationen indeholde en regnskabsopstilling, der kan sammenholdes med det budget, du 

oprindeligt har indsendt, og som skal være underskrevet af enten en regnskabskyndig (ved tilskud på 

mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.) eller en statsautoriseret revisor (ved tilskud på over 500.000 kr.). 

Hvis du har fået tilsagn om et tilskud på under 100.000 kr. skal du ikke indsende dokumentation, men 

derimod en erklæring på tro og love om, at dit projekt er blevet aflyst som følge af COVID-19.  

Det er Statens Kunstfond, der afgør, om den indsendte dokumentation kan anses for at være 

fyldestgørende i forhold til, om du (tilskudsmodtageren) kan beholde dit tilskud.  

Det betyder, at Statens Kunstfond kan beslutte, at du skal betale dit tilskud helt eller delvist tilbage, 

eller at du ikke kan få udbetalt tilskud, som endnu ikke er kommet til udbetaling, hvis ikke vi anser din 

fremsendte dokumentation for fyldestgørende.  

 

Dokumentation af tilskud på 100.000 kr. eller derunder (§ 6) 

Hvis du har modtaget et tilskud på et beløb mellem 1 kr. til og med 100.000 kr. gælder følgende krav: 

 

 Du skal afgive en tro- og loveerklæring på, at din støttede aktivitet ikke har kunnet påbegyndes 

eller gennemføres i perioden den 9. marts til og med den 8. juni 2020 pga. myndighedernes 

foranstaltninger knyttet til COVID-19. Du skal desuden erklære, at du har overholdt dine forpligtelser 

over for 3. part.  

Du skal bruge den erklæring, du finder her på hjemmesiden, som er udarbejdet af Statens Kunstfond, 

og du skal indsende erklæringen til Slots- og Kulturstyrelsen inden den frist, der fremgår af dit 

tilsagnsbrev. 

Du skal desuden være opmærksom på, at du kan blive udtaget til stikprøvekontrol, hvor Slots- og 

Kulturstyrelsen kan bede dig om at fremsende dokumentation. 



 

Side 4 

 

Dokumentation af tilskud mv. over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. (§ 7) 

Hvis du har modtaget et tilskud på mere end 100.000 kr. og op til 500.000 kr. gælder følgende krav: 

 

 Du skal kunne sandsynliggøre 1) at aktiviteten, du har fået støtte til, ikke har kunnet påbegyndes 

eller gennemføres som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19 i perioden 9. 

marts 2020 til og med 8. juni 2020.  

 Du skal kunne sandsynliggøre 2) at tilskuddet bliver brugt i overensstemmelse med det, der 

fremgår af dit oprindelige ansøgningsmateriale (fx honorering af kunstnere og kunstneriske 

medvirkende i aktiviteten, køb af scenekunstproduktion og andre kunstneriske ydelser, der oprindeligt 

indgik i budgettet for den aktivitet, du har fået støtte til). 

 Ovenstående dokumentation skal desuden være gennemgået og underskrevet af en 

regnskabskyndig person.  

Den regnskabskyndige person behøver ikke at være en uddannet revisor, men kan for eksempel være 

en bogholder. Når den regnskabskyndige person gennemgår din dokumentation, skal vedkommende 

efterprøve følgende: 

 

 Den regnskabskyndige person skal ved sin gennemgang efterprøve, om 1) din 

(tilskudsmodtagerens) dokumentation sandsynliggør, at den støttede aktivitet ikke har kunnet 

påbegyndes eller gennemføres i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 som følge af 

myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19. 

 Den regnskabskyndige person skal ved sin gennemgang efterprøve, om 2) din 

(tilskudsmodtagerens) dokumentation sandsynliggør, at dit tilskud er fordelt i overensstemmelse med 

det, der fremgår af dit oprindelige ansøgningsmateriale, og som tilsagnet er givet til, selvom aktiviteten 

ikke kunne gennemføres.   

Når den regnskabskyndige person har efterprøvet begge dele, skal vedkommende erklære, at dette er 

gjort og indsende resultatet af sin vurdering. 

Du skal indsende din dokumentation, som er underskrevet af den regnskabskyndige person, til Slots- 

og Kulturstyrelsen inden den frist, der fremgår af dit tilsagnsbrev. 

 

 

Dokumentation af tilskud over 500.000 kr. (§ 8) 

Hvis du har modtaget et tilskud på mere end 500.000 kr. gælder følgende krav: 

 

 Du skal kunne sandsynliggøre 1) at aktiviteten, du har fået støtte til, ikke har kunnet påbegyndes 

eller gennemføres som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19 i perioden 9. 

marts 2020 til og med 8. juni 2020. 

 Du skal kunne sandsynliggøre 2) at tilskuddet bliver brugt i overensstemmelse med det, der 

fremgår af dit oprindelige ansøgningsmateriale (fx honorering af kunstnere og kunstneriske 

medvirkende i aktiviteten, køb af scenekunstproduktion og andre kunstneriske ydelser, der oprindeligt 

indgik i budgettet for den aktivitet, du har fået støtte til). 

 Den ovenstående dokumentation skal være gennemgået af en statsautoriseret eller registreret 

revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. Derudover skal 

revisoren eller revisororganet underskrive en erklæring på, at gennemgangen har fundet sted, og 

herefter skal erklæringen indsendes sammen med dokumentationen.   



 

Side 5 

Du (tilskudsmodtageren) skal give revisoren adgang til at foretage de undersøgelser, som 

vedkommende finder nødvendige for at kunne vurdere dokumentationen, og du skal sørge for, at 

revisoren får de oplysninger og den bistand, som er nødvendige for, at vedkommende kan udføre sit 

arbejde.  

Revisoren skal ved sin gennemgang efterprøve følgende: 

 

 1) om din (tilskudsmodtagerens) dokumentation sandsynliggør, at den støttede aktivitet ikke har 

kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020 som 

følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19. 

 2) om din (tilskudsmodtagerens) dokumentation sandsynliggør, at dit tilskud er fordelt til eksterne 

aktører i overensstemmelse med det, der fremgår af dit oprindelige ansøgningsmateriale, og som dit 

tilsagn er givet til, selvom aktiviteten ikke kunne gennemføres. 

 

Du skal være opmærksom på, at du skal anvende den erklæringsstandard, som du/I finder her på 

hjemmesiden. Du skal indsende dokumentationen og erklæringen fra revisoren til Slots- og 

Kulturstyrelsen inden den frist, der fremgår af dit tilsagnsbrev. 

Ikrafttræden (§ 9) 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 14. april 2020 og gælder for tilskudsmodtagere, hvor der før den 9. 

marts 2020 er truffet beslutning om deres ansøgning og hvor tilskuddet knytter sig til en aktivitet i 

perioden den 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020.  
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