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5. februar 2020 

 

TAKT2020-015 

 

Tilskud for 2020 jf. kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion 

Storstrøm 2020 

 

Tilsagn 

I henhold til den indgåede kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Stor-

strøm 2020 yder Kulturministeriet tilskud til kulturregionen i 2020 fra: 

 

 Tidligere amtslige tilskud uden for lov (finanslovskonto 21.11.35.) 

 Puljen til kultur i hele landet (udlodningsmidler på det kulturelle aktstykke) 

 

Vi tager forbehold for, at Folketinget eller ministeren i løbet af finansåret nedsætter 

det samlede tilskud. Hvis det sker, får I besked hurtigst muligt om de konsekvenser, 

det har for jer.  

 

Tidligere amtslige tilskud uden for lov 

Kulturministeriet yder i 2020 også tilskud som kulturel rammebevilling til kulturregi-

onen fra FL-konto 21.11.35.40 Tidligere amtslige tilskud uden for lov på i alt 

1.480.285 kr. 

 

Puljen til kultur i hele landet 

Kulturministeriet yder i 2020 tilskud til kulturregionen fra Puljen til kultur i hele landet 

på i alt 1 mio. kr. 

 

Udbetaling 

Vi udbetaler tilskuddene i kvartalsvise rater til den NemKonto, der er knyttet til jeres 

CVR-nummer. 

  

I modtager første rate inden for tre uger.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen 

 

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

 

Telefon 3395 4200 

Fax 3391 7741 

 

mfo@slks.dk 

www.slks.dk 
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Vi er i henhold til skattekontrolloven forpligtet til at give SKAT besked om jeres til-

skud, uanset om I skal beskattes heraf eller ikke. 

 

Afrapportering 

Der skal indsendes et samlet revideret regnskab og revisionsprotokollat for 2020 til 

Slots- og Kulturstyrelsen senest den 15. september 2021. Derudover skal kulturregi-

onen anvende de afrapporteringsskabeloner, der er lavet til hver tilskudsform.   

 

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er kulturregionen, der har til-

synsforpligtelsen for de initiativer, der modtager støtte fra kulturregionen jf. kultur-

aftalen. 

 

Vi henviser i øvrigt til kulturaftalen for de nærmere krav til regnskab, rapport og 

evaluering. 

 

Lov- og aftalegrundlag 

Kulturregionen får statstilskud i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007 

om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver 

på kulturområdet, Lov nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på 

kulturområdet (udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet), Lov nr. 1532 

af 19/12 2017 om udlodning af overskud og udbytte til lotteri § 16, Finansloven for 

2020 samt kulturaftalen for 2020 mellem kulturministeren og kulturregionen. 

 

Tilskuddet fra Puljen til kultur i hele landet forudsætter, at aktstykke om udlodnings-

midlerne til kulturelle formål for perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021 bliver ved-

taget af Folketingets finansudvalg med en bevilling, der svarer til det niveau, der 

gælder for indeværende aktstykke for perioden 1. april 2019 – 31. marts 2020. 

 

Den samlede statslige finansiering er betinget af de vilkår og forbehold, der fremgår 

af kulturaftalen.  

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/kulturaftaler-med-kommuner/evaluering-og-regnskab/
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Den statslige fleksjobordning for modtagere af driftstilskud 

Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at i det omfang kulturregionen vide-

refordeler den kulturelle rammebevilling og/eller de tidligere amtslige tilskud uden 

for lov som driftstilskud, vil de endelige modtagere af driftstilskuddet blive omfattet 

af den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere. Det skal i samme forbindelse 

bemærkes, at selvom bevillingen tildeles som et såkaldt ”øremærket driftstilskud”, 

vil hele tilskudsmodtagerens virksomhed som udgangspunkt blive omfattet af den 

statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere, jf. fleksjobbekendtgørelsens 1, stk. 

2, hvorefter en institution ikke kan være delvist omfattet af fleksjobordningen.  

 

Reglerne om fleksjobordningen fremgår af bekendtgørelse nr. 1621 af 27. decem-

ber 2019 om den statslige fleksjobordning (fleksjobbekendtgørelsen) samt af tekst-

anmærkning nr. 105, stk. 1, til § 7 i finansloven.  

 

Bemærk: Kulturregionen er forpligtet til at meddele Slots- og Kulturstyrelsen, så-

fremt en tilskudsmodtager bliver omfattet af fleksjobordningen som følge af kultur-

regionens viderefordeling af tilskud. Oplysninger om CVR-nummer, evt. P-nummer, 

navn og mailadresse for den endelige tilskudsmodtager skal i så fald fremsendes til 

Slots- og Kulturstyrelsen senest en måned efter modtagelsen af dette tilsagnsbrev. 
 

Hvis I har spørgsmål 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Hvis I henvender jer, bedes I 

oplyse journalnummer: TAKT2020-015. 

 

I kan også orientere jer på styrelsens hjemmeside.   

 

Venlig hilsen 

 

Vibeke Skov Larsen 

Specialkonsulent 

 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Telefon: +45 33 74 45 88 

E-mail: vsl@slks.dk 

 

Supplerende oplysninger om udbetaling af jeres tilskud 

I kan med fordel på forhånd oplyse jeres økonomi- eller regnskabsafdeling om, at I 

modtager kvartalsvise indbetalinger med følgende betalingsreference: 

 

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/kulturaftaler-med-kommuner/
mailto:vsl@slks.dk
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 TAMT.2020-0020 

(vedrørende tidligere amtslige tilskud uden for lov) 

 TAKT2020-015 

(vedrørende Puljen til kultur i hele landet) 

 

 

 


