
 

 
  
  
Udvalgte hjælpepakker på kultur- og fritidsområdet: 
  

 Hjælpepakke fra Kulturministeriet til kulturinstitutioner (COVID-19) 
Kulturinstitutioner, med over 50 % i offentligt tilskud, er omfattet af hjælpepakkerne for 
lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Hjælpepakken har ikke 
umiddelbart relevans for kulturinstitutioner i Faxe Kommune.  

  
 Hjælpepakke fra Kulturministeriet til aftenskoler jvf. folkeoplysningsloven (COVID-19) 

Aftenskolerne kan søge om kompensation for op til 90 pct. af den tabte 
deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Der kan ikke kompenseres for tabt 
deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter.  

  
 Hjælpepakke fra Kulturministeriet til selvejende kulturelle institutioner og aftenskoler jvf. 

folkeoplysningsloven (COVID-19) 
Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets område, som modtager 
mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud kan 
søge kompensation. Aftenskolerne kan søge om kompensation for op til 90 pct. af den 
tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Ordningen har relevans for 
Østsjællands Museum. 

  
 Orientering om fremrykket udbetaling af driftstilskud 

Kulturinstitutioner der modtager mere end 1 mio. kr. i driftstilskud fra Staten, kan søge om 
at få udbetalt deres driftstilskud tidligere ift. evt. likviditetsproblemer. Denne ordning 
gælder i Faxe Kommune for Ensemble Storstrøm.  

  
 Hjælpepakke til nødlidende kulturinstitutioner, revyer 

Kulturinstitutioner, større kulturhuse mv. med driftstilskud fra Kulturministeriet, kan 
kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger mv. dog max. 80 pct. af udgifterne. 
Disse kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende. Disse kommunale 
kulturinstitutioner sidestilles med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger. 
Hjælpepakken har ikke umiddelbart relevans for kulturinstitutioner i Faxe Kommune.  

  
 Ny aftale i forbindelse med corona-nedlukningen om tilskud til idrætsforeninger på 50 

mio. kr. 
Regeringen og aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. 
kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest 
ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 
500 deltagere. 
Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på 
idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. 
Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. 
til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket 
spejderne.  
På de enkelte forbundshjemmesider kan der findes yderligere information om hvad der 
kan søges tilskud til og hvordan der kan søges. 
DIF og DGI - https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona  
DUF - https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/  

   
 Kulturhjælp til ældre borgere  

I en politisk aftale på sundheds- og ældreministeriets område, er der etableret en pulje 
på 10 mio. kr. som kan søges af samarbejder mellem kulturelle aktører og sociale 
aktører, fx. plejehjem og kommuner - til kulturelle tiltag for ældre ifm. COVID-19. 



 

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/kultur-hjaelp-til-aeldre-borgere/ 
Administrationen er i dialog med en kulturel aktør ift. at søge puljen og spille udendørs 
koncerter på plejecentrene i Faxe Kommune.  

  
 Pulje til støtte for sårbare og udsatte under Coronakrisen 

En ny aftale med ekstra penge til at skabe nye partnerskaber, gør det muligt for kultur-, 
idræts- og foreningslivet og højskolerne at hjælpe de mest sårbare grupper gennem 
Corona-krisen. 
Aftalepartierne har afsat 10 mio. kr. i 2020 til i tilskud til udvalgte frivillige organisationer, 
idrætsforeninger og spejderkorps, herunder Lær for Livet, Julemærkehjemmene og 
Muskelsvindfonden. Midlerne skal anvendes til at styrke foreningernes og 
organisationernes opsøgende arbejde og indsatser med fokus på udsatte børn og 
unges læring og trivsel i dagtilbud, skole- og fritidsliv, herunder til lektie- og 
læringsaktiviteter, fritidspas, sommercamps, familievenner mv. Tilskuddet skal anvendes 
inden for rammerne af de frivillige organisationers nuværende formål.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


