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Konsekvenser af Coronavirus/COVID-19 på kultur- og 
fritidsområdet 
 
 
 
Baggrund 
Den 11. marts 2020 blev Danmark ramt af en omfattende nedlukning med 
det formål at inddæmme smitte af Coronavirus/COVID-19. Nedlukningen 
har blandt andet medført nedlukkede arbejdspladser, kulturinstitutioner og 
foreninger, forsamlingsforbud, stribevis af aflyste arrangementer og 
lukkede butikker og beværtninger. Det har uundgåeligt haft store 
konsekvenser og udfordringer for hele landet, herunder kultur- og 
fritidslivet.  
 
Nedenfor følger en kort gennemgang af de væsentligste udfordringer på 
kultur- og fritidsområdet i Svendborg Kommune. Oversigten indeholder 
alle typer af aktører, uanset om aktørerne under normale forhold er 
kommunal tilskudsmodtager, har samarbejdsaftale med kommunen, er 
ren privat aktør eller andet: 
 
 
Aktør: 
Frivillige folkeoplysende foreninger 
 
Primær(e) udfordring(er): 
Folkeoplysende foreninger som er bundet af faste private lejeaftaler 
kan blive økonomisk udfordret, da foreningerne har forpligtiget sig til, at 
betale en fast månedlige husleje til en privat udlejer.  
 
Flere folkeoplysende foreninger genererer indtægter til drift og udvikling 
af foreningen gennem frivilligt arbejde – b.la ved festivaller og i 
forskellige andre sammenhænge. Derudover får flere foreninger også 
indtægter gennem afholdelse af forskellige arrangementer.  
 
Foreningerne modtager under normale forhold et kommunalt 
lokaletilskud, på baggrund af de folkeoplysende aktiviteter, som 
foreningen afholder. Der gives i udgangspunktet ikke lokaletilskud til 
aflyste aktiviteter.  
 
Baggrund: 
Det må formodes, at private- og selvejende idrætshaller, gymnasiet, 
privatskoler og andre udlejere af idrætsfaciliteter, vil mangle indtægter 
fra udlejning til folkeoplysende foreningsaktiviteter. Idrætsfaciliteter har 
ikke lovmæssigt krav på betaling fra foreningerne, hvis foreningerne 
ikke har adgang til faciliteterne i lejeperioden. Derudover må det 
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formodes, at nogle idrætsfaciliteter vil lide et indtægtstab, grundet 
manglende indtægter fra kommerciel udlejning, cafeteriadrift mv. 
 
Støttemuligheder/hjælpepakker: 
Med afsæt i bilag 1 punkt 8, vil Folkeoplysningsudvalget på møde den 
30/4 2020 træffe beslutning om, hvorvidt udvalget vil udbetale det hidtil 
forventede beløb til lokaletilskud og halleje, og derved delvist 
kompensere de folkeoplysende foreninger og idrætshallerne for 
økonomiske tab under coronakrisen. Denne kompensation vil 
udelukkende blive udbetalt til haller og foreninger, som ikke 
kompenseres på anden vis. 
 
Som det beskrives i bilag 1 punkt 9, har Regeringen og aftalepartierne 
har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale 
idræts- og spejderforeninger, som på grund af aflyste arrangementer 
og manglende indtægter mv. som følge af COVID-19. Denne pulje kan 
delvist kompensere foreningerne, for de manglende indtægter fra 
afholdelse af arrangementer og frivilligt arbejde. 

 
Aktør: 
Aftenskoler 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Deltagerbetaling for aflyst undervisning 
 Tilskud til lønudgift for aflyst undervisning 
 Tilskud til lokaler for aflyst undervisning 

 
Baggrund: 
Det formodes, at aftenskolerne har måttet tilbagebetale 
deltagerbetaling for aflyst undervisning, hvor det ikke har været muligt 
at flytte undervisningen til senere på året. 
 
Aftenskolerne har i COVID-19 nedlukningsperioden haft lønudgifter til 
lærerløn.I henhold til lønbekendtgørelsen kan der ikke gives tilskud til 
løn, hvor der ikke har været afholdt undervisning. 
 
Støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 3  
Regeringen har pr. 31. marts 2020 vedtaget en midlertidig 
hjælpeordning målrettet højskolerne, aftenskolerne og 
Folkeuniversitetet, og ordningen skal kompensere højskoler, 
aftenskoler og Folkeuniversitetet for indtil 90 pct. af den tabte 
deltagerbetaling under nedlukning af aktiviteter. 
Udbetaling af kommunale tilskud til aftenskolerne kan fremrykkes og 
dermed understøtte skolernes likviditet 
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Bilag 1, punkt 8 
Med afsæt heri, vil Folkeoplysningsudvalget på møde den 30/4 2020 
træffe beslutning om, hvorvidt udvalget vil: 
 

 Udbetale budgetterede tilskud til planlagte, men aflyste, 
aktiviteter i aftenskolerne, hvor afholdte udgifter kan 
dokumenteres 

 Udbetale budgetterede tilskud for undervisning, hvor den 
fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på 
igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende 
begrænsninger på fjernundervisningens omfang. 

 Efter anmodning fremrykke udbetaling af kommunale tilskud til 
aftenskolerne for dermed at understøtte skolernes likviditet 

 Udskyde opkrævning af egenbetaling for lønudgift til 
aftenskoleundervisning. Dette efter anmodning fra 
aftenskolerne. 
 

 
Aktør: 
Svendborg Ungdomsskole 
 
Primær(e) udfordring(er): 
Skolen er pålagt at holde lukket, hvilket betyder, at alle aktiviteter er 
aflyst. Det samme er alle planlagte rejser til og med sommerferien. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Pt. ingen 
 

 
Aktør: 
Svendborg Musikskole 
 
Primær(e) udfordring(er): 
Skolen er pålagt at holde lukket. Der er på nuværende tidspunkt ikke 
afklaring på, hvorvidt skolen er forpligtet til at tilbagebetale 
forældrebetaling. Denne beslutning vil, sammen med øvrige eksterne 
faktorer, have indflydelse på skolens fremtidige elevgrundlag og 
dermed samlede økonomi. 
 
Baggrund: 
Skolen har omlagt undervisningen til onlineundervisning, og ca. 85 % af 
eleverne har taget imod tilbuddet. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Pt. ingen 
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Aktør: 
Svendborg Bibliotek 
 
Primær(e) udfordring(er): 
Biblioteket er pålagt at holde lukket. Det betyder bl.a. aflyste 
arrangementer og tilbagebetaling af entreindtægter, manglende 
gebyrindtægter og øgede udgifter til onlineløsninger som fx eReolen og 
Filmstriben. 
 
Baggrund: 
Bibliotekets brugerne har ikke mulighed for at aflevere lånt materiale, 
og der er derfor pt. ”frit lejde” for aflevering af materiale, der er udløbet, 
hvilket medfører manglende gebyrindtægter. 
Biblioteket afregner onlineløsningerne pr. udlån, og de lukkede 
bibliotekter har medført en stor stigning i udlån via de digitale løsninger.  
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Pt. ingen. 
 

 
Aktør: 
Museer og udstillingssteder 
Eksempelvis Svendborg Museum, Naturama, SAK 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Mistede entréindtægter 
 
Baggrund: 
Det må formodes, at der på grund af nedlukning af institutionerne må 
være tale om betydelige mistede indtægter. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 2 Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv., 
punkt 10 Udbetaling af driftstilskud til kulturinstitutioner, punkt 13 
Kompensation for fast udgifter, punkt 14, Kompensation for aflyste 
arrangementer. 
 

 
Aktør: 
Kommunalt støttede Spillesteder og Musikforeninger 
Eksempelvis Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, Harders, Giant 
Steps, Folk for Folk 
 
Primær(e) udfordring(er): 
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 Mistede publikumsindtægter 
 Lønudgifter 
 Mistede indtægter ved barsalg 

 
Baggrund: 
Spillesteder har som følge af COVID-19 måtte udsætte eller aflyse 
planlagte koncerter. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 2 Kompensation til selvejende kulturinstitutioner, 
punkt 13 Kompensation for fast udgifter, punkt 14 Kompensation for 
aflyste arrangementer. Ændrede kriterier for brug af honorarstøtte. 

 
Aktør: 
Teatre 
Eksempelvis BaggårdTeatret, Svendborg Teater 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Mistede publikumsindtægter 
 Lønudgifter 
 Mistede lejeindtægter 
 Mistede indtægter ved barsalg 

 
Baggrund: 
BaggårdTeatret har som følge af COVID-19 måtte udsætte eller aflyse 
planlagte forestillinger, og Svendborg Teater må formodes at miste 
lejeindtægter som følge af aflyste arrangementer, som skulle have 
været afholdt i teatret. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 2 Kompensation til selvejende kulturinstitutioner, punkt 
13 kompensation for faste udgifter, punkt 14 kompensation for aflyste 
arrangementer.  
 

 
Aktør: 
Professionelle kunstnere, musikere mv. 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Manglende salg af værker, bøger mv. 
 Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv. 
 Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv. 

 
Baggrund: 
Professionelle kunstnere rammes som følge af COVID-19 af 
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aflysninger, udsættelser og generel usikkerhed. Kunstnere kan miste 
indtægter/honorar på baggrund af deres kunstnerisk virke (koncerter, 
foredrag, oplæsninger, udstillinger, forestillinger) 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 1, Midlertidig kunststøtteordning, punkt 15 Kompensation 
til selvstændige og punkt 16 Kompensation for freelancere.  
Flere hjælpepakker formodes at være på vej. 
 

 
Aktør: 
Forsamlingshuse 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Mistede lejeindtægter 
 Honorarbetaling for aflyste kulturarrangementer 

 
Baggrund: 
Forsamlingshusene har som følge af COVID-19 mistet lejeindtægter, 
hvilket betyder manglende økonomi til bl.a. de faste driftsudgifter. 
Det skønnes, at det er et fåtal af husene, der har så stor en økonomi, at 
de kan benytte statens hjælpepakke. 
 
Forsamlingshusene har, med tilskud fra Forsamlingshuspuljen til 
kulturelle formål, booket kunstnere til arrangementer i foråret og hen 
over sommeren. 
Nogle huse har formået at få ombooket til senere på året og næste år, 
men det må formodes, at nogle huse vil være forpligtet til at betale 
kontraktmæssig honorarer. 
 
Forsamlingshusudvalget har iværksat et spørgeskema, som skal 
belyse de konkrete økonomiske konsekvenser, som COVID-19 har for 
husene. 
 
Forsamlingshusudvalget har sendt ansøgning til Lokaludvalget om 
økonomisk støtte. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 2: Kompensation til selvejende kulturinstitutioner 
 

 
 
 
 
Aktør: 
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Svendborg Talentcenter 
 
Primær(e) udfordring(er): 
Træningen i Svendborg Talentcenter kan ikke gennemføres under 
nedlukningen.  
 
Baggrund: 
I Svendborg Talentcenter er der optaget ca. 40 unge atleter, der hver 
onsdag mødes til fællestræning på tværs af sportsgrene. De er opdelt 
på to hold, og der trænes i alt i fire timer hver onsdag. 
Træningen varetages af en selvstændig fysisk træner og en 
selvstændig fysioterapeut, og de afregnes med honorar på baggrund af 
fakturaer. 
Der afregnes ikke honorar under COVID-19, ligesom det ikke vil være 
muligt at gennemføre sæsonens afsluttende testrunde, hvis 
nedlukningen fortsætter, indtil sommerferien starter. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
15: Kompensation til selvstændige 
 

 
Aktør: 
Musikfestivaler 
Eksempelvis Svendborg Jazzfestival, Hansted Live, Skarø Festivalen 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Mistede entréindtægter 
 Mistet overskud ved barsalg 

 
Baggrund: 
Arrangører af musikfestivaler kan som følge af COVID-19 blive nødt til 
at aflyse planlagte festivaler. Retningslinjerne foreskriver, at 
forsamlinger på mere end 500 personer er forbudt frem til 1. 
september. Det betyder dog ikke, at det efter 10. maj nødvendigvis 
bliver lovligt at samles flere end 10 personer, da forsamlingsforbuddet 
kan forlænges eller justeres. 
Et bekymringspunkt i musikbranchen er, at der givetvis kommer til at 
være en vis skepsis eller tilbageholdenhed i forhold til at købe billetter. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 14, Kompensation for aflyste arrangementer 
 

 
 
Aktør: 
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Revyer (sæsonbetonet scenekunstvirksomhed) 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Mistede entréindtægter 
 Mistet indtægt ved barsalg 

 
Baggrund: 
Retningslinjerne for forsamlinger foreskriver, at mere end 500 personer 
er forbudt frem til 1. september. Det betyder dog ikke, at det efter 10. 
maj nødvendigvis bliver lovligt at samles flere end 10 personer, da 
forsamlingsforbuddet kan forlænges eller justeres. 
Et bekymringspunkt i revybranchen er formentlig, om der vil være en 
vis tilbageholdenhed i forhold til at købe billetter samt efterlevelse af 
krav om afstand. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 11, Nødpulje til nødlidende kulturinstitutioner og revyer 
 

 
Aktør: 
Spillesteder uden kommunalt driftstilskud (udskænkningssteder, caféer, 
skoler, kirker) 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Mistede indtægter ved entré og barsalg 
 
Baggrund: 
Private musikarrangører, der ikke modtager kommunalt tilskud, har 
som følge af COVID-19 måtte aflyse planlagte koncerter, der også 
omfatter lokale kunstnere.  
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 12 Midlertidig lønkompensation, 13 Kompensation for 
faste udgifter og 14 Kompensation for aflyste arrangementer (for 
spillesteder mv.) 
Bilag 1, punkt 15 kompensation til selvstændige og punkt 16 
kompensation til freelancere (for kunstnere, der mister jobs) 
 

 
Aktør: 
Private gallerier og kunsthåndværkere 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Mistet salgsindtægter 
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Baggrund: 
Private gallerier og kunsthåndværkere har som følge af COVID-19 
måtte lukke med mistet salg til følge. I flere tilfælde er det 
kunstneren/kunsthåndværkeren selv, der ejere galleriet. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 1, Midlertidig kunststøtteordning (for 
billedkunstnere/kunsthåndværker), punkt 13 Kompensation for faste 
udgifter, Kompensation til selvstændige og punkt 16 Kompensation til 
freelancere. 
 

 
Aktør: 
Forskellige kulturforeninger/aktører med kommunalt tilskud. 
Eksempelvis Tåsinge Museum, B&U Teatret, Svendborg 
Teaterforening, Peder Most Garden 
 
Primær(e) udfordring(er): 

 Måske mistede entréindtægter eller medlemsindtægter 
 
Baggrund: 
Foreninger med publikummer kan have mistede entréindtægter, 
ligesom andre foreninger kan have nedgang i medlemsindtægter. 
 
Statslige støttemuligheder/hjælpepakker: 
Bilag 1, punkt 14, Kompensation for aflyste arrangementer. 
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Bilag 1: Oversigt over relevante statslige hjælpepakker (uddrag) 
(Status pr. 20. april 2020) 
 
Kulturministeriets område 
 
1: Midlertidig kunststøtteordning 

Professionelle kunstnere med et differentieret indkomstbillede. 
Din indkomst fra kunstnerisk virke kan være sammenstykket af A- 
og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed. 
Du har mulighed for at søge den midlertidig kunststøtteordning for 
tabt indtægt i perioden 9. marts til og med 8. juni som følge af 
COVID-19. 

2: Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv. 
Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets 
område er omfattet af de generelle hjælpepakker i relation til 
lønkompensation og faste omkostninger (se nedenfor). Den 
oprindelige grænse på 50 % offentlig tilskud er efterfølgende 
annulleret. 

3: Kompensation til aftenskoler 
Aftenskolerne kan søge kompensation for op til 90 pct. af den 
tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som 
følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt 
deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. 
Aftenskolerne skal selv søge kompensation via Kulturministeriets 
hjemmeside. 
 
Udbetalinger af kommunale tilskud til aftenskolerne kan 
fremrykkes og dermed understøtte skolernes likviditet. 

4 Kompensation til folkeuniversiteter 
Folkeuniversiteter kan søge kompensation for op til 90 pct. af den 
tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som 
følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt 
deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. 

5: Kompensation til højskoler 
Højskolerne kan søge kompensation for op til 90 pct. af den tabte 
deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af 
som følge af nedlukning i forbindelse med foranstaltninger til 
forhindring af COVID-19-smitte. Der kan ikke kompenseres for 
tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. 
Hvis højskolerne får støtte gennem nogle af de øvrige 
hjælpepakker, vil det blive modregnet den støtte, som de kan 
modtage via denne pulje. 

6: Kompensation til medier 
Der er indgået en aftale om kompensationsordning for 
medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med 
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COVID-19. Kompensationsordningen er rettet mod tabte 
annonceindtægter som følge af COVID-19 hos trykte og digitale 
dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, 
kommercielle radioer, magasiner og fagblade. 
 
Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele 
mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate 
frem for over tre rater i løbet af 2020. 

7: Aflyste aktiviteter med støtte fra Statens Kunstfond 
Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset 
om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i 
perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. 

8: Udbetaling af tilskud jfr. Folkeoplysningsloven 
Det gives hjemmel til, at kommunerne kan udbetale bevilgede 
tilskud til aktiviteter, der aflyses som følge af COVID-19. 
Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for at 
fravige fastsatte regler om tilskudsforudsætninger mv. 

9: Ekstraordinært tilskud til idræts- og spejderforeninger 
Regeringen og aftalepartierne har besluttet at yde et 
ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger for at 
afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt 
omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og 
manglende indtægter mv. som følge af COVID-19. Puljen på 50 
mio. kr. administreres af DGI/DIF, Firmaidrætten og DUF. 

10: Udbetaling af driftstilskud til kulturinstitutioner 
Kulturministeriet giver danske kulturinstitutioner mulighed for at 
ansøge om at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt 
tidligere end planlagt. Ordningen gælder f.eks. museer, teatre og 
regionale spillesteder. 

11: Nødpulje til nødlidende kulturinstitutioner og revyer 
Puljen er målrettet kulturinstitutioner og revyer, som ikke er 
hjulpet af de generelle ordninger. Nødpuljen ydes til 
publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra 
Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til 
forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af 
udgifterne. Dertil bliver der mulighed for lønkompensation og 
kompensation for faste udgifter, efter samme kriterier som for de 
generelle kompensationsordninger. 

 
 
Væsentlige og relevante hjælpepakker fra øvrige områder 
 
12: Midlertidig lønkompensation 

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det 
antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende 
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i stedet for at afskedige som følge af Coronavirus. Medarbejdere 
må ikke arbejde, når de er hjemsendte. Lønkompensationen 
gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 pct. 
af medarbejderne eller mindst 50 ansatte. Ordningen gælder 
også kulturinstitutioner og foreninger med ansatte. 

13:  Kompensation for faste udgifter 
Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få 
midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det 
gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx 
leasing). 
Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan 
søge om kompensation. Derudover skal du leve op til følgende 
krav: 

 Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve 
et fald i omsætningen på mere end 40 pct. som følge af 
Coronavirus/COVID-19. 

 Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i 
perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. 

 Kompensationen målrettes virksomheder, der har oplevet 
et fald i omsætningen på mere end 40 pct. 

Ordningen gælder også kulturinstitutioner og foreninger med 
ansatte. 

14: Kompensation for aflyste arrangementer 
Der kan søges om kompensation, hvis et arrangement er blevet 
aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller 
udskyde arrangementer med mere end 350 deltagere på grund af 
Coronavirus. Gælder pt. frem til 31. august 2020, 

15: Kompensation til selvstændige 
Selvstændige vil kunne få en kompensation på op til 75 pct. af det 
forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den 
gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår - dog 
maksimalt 23.000 kroner om måneden. 

16: Midlertidig kompensation for freelancere 
Er du freelancer, og forventer du at have mindre B-indkomst som 
følge af Coronavirus/COVID-19, kan du søge om kompensation 
for det beløb du forventer at tabe. 
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