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Kulturområdet 

Finansiering af egnsteatre 

 

Den kommunale opgave  
Store dele af dansk teaterliv er offentligt støttet. Ifølge teaterloven kan kommunerne yde støtte til 
teaterscenerne, der spænder fra Det Kongelige Teater over landsdelsscenerne og de små storbyteatre til 
egnsteatrene og det turnerende teater.   
 
Lovgrundlaget for egnsteatrene findes i teaterlovens §§15-16 og i bekendtgørelse om statsrefusion af 
kommuners driftstilskud til egnsteatre. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil støtte egnsteatrene, 
men kommunerne skal i givet fald yde en vis minimumstøtte for at opnå statslig refusion.  
 
Det er Kunststyrelsen, der godkender egnsteateraftaler og udbetaler refusion til den kommune, teatret 
ligger i. Staten yder et tilskud til egnsteatre uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og 
Aalborg kommuner. 
 
Lovgrundlaget for egnsteatrene blev ændret i 2007, og med virkning fra 1. januar 2008 trådte en ny 
bekendtgørelse i kraft. Lovændringen har en række økonomiske og indholdsmæssige konsekvenser for 
egnsteatrene og kommunerne. 
  
Den nye egnsteaterordning indebærer ændrede regler for finansieringen af egnsteatrene, idet der sker en 
omlægning af egnsteaterordningen til en rammestyret ordning. Før ydede staten en fast refusion på 
50% af kommunernes støtte til egnsteatrene. 2008 vil være et overgangsår, hvor kommunerne får 
sikkerhed for den statslige refusion på 50 %, men derefter vil der være tale om et  rammestyret tilskud, 
hvor staten giver den samme pose penge til egnsteatrene, uanset hvor mange teatre, der skal have 
tilskud.  
 
Det betyder økonomisk usikkerhed for kommuner, idet kommunerne skal indgå en egnsteateraftale, der 
fastlægger teatrenes økonomi mindst fire år ud i fremtiden, og dermed være dem, der sikrere teatrene 
en fast økonomi. 
 
Den nye egnsteaterordning indebærer også en række indholdsmæssige ændringer i form af en 
konsulentordning og evalueringer, der har til formål at sikre, at teatrene videreudvikler deres arbejde og 
arbejder på et højt, kunstnerisk niveau.  
 
Synspunkter 
KL mener, at kommunerne tydeligt viser, at de gerne vil spille en central rolle i forhold til egnsteatrene. 
Men kommunerne må også vide, at kulturministeren fortsat i årene fremover tager et stabilt og 
væsentlig medansvar for egnsteatrene.  



 
KL ser et behov for en langsigtet løsning, der sikrer ro om egnsteatrenes økonomi frem i tiden.  
KL finder det problematisk, at omlægningen til rammestyring rammer vilkårligt i gruppen af egnsteatre, 
der står over for aftalefornyelse, og de nye egnsteatre, der kommer til det pågældende år.  
 
Desuden finder KL det utilfredsstillende med den fundne løsning, hvor staten ensidigt får 100% 
budgetsikkerhed, og kommunerne får den tilsvarende budgetusikkerhed. Problemet forstærkes gennem 
de flerårige teateraftaler, hvor kommunerne ved aftaleindgåelsen ikke har mulighed for at vurdere 
udviklingen i det fremtidige træk på rammebevillingen.  
 
KL forslog, at der blev indarbejdet en bestemmelse om, at aftalen automatisk kan genforhandles ved 
væsentlige fald i det statslige støtte, således at kommunen i værste fald har adgang til at opsige 
engagementet i egnsteatret midt i aftaleperioden. Dette synspunkt valgte kulturministeren imidlertid 
ikke at lytte til, idet følgende ordlyd fremgår af bekendtgørelsen: "Der kan ikke opnås refusion af 
tilskud, der ikke beløbsmæssigt fremgår af egnsteateraftalen, og der kan ikke i aftalen indføjes 
genforhandlingsklausuler, der muliggør ændring af det samlede refusionsberettigede kommunale tilskud 
i aftaleperioden".  
   
KL finder, at det ændrede lovgrundlag for egnsteatre kan svække egnsteatrenes langsigtede planlægning, 
deres økonomiske stabilitet og muligheden for at fastholde et kulturtilbud i områder uden for 
hovedstaden. Ændringerne kan indebære, at egnsteatrenes attraktionsværdi for professionelle teaterfolk 
falder.  
 
 
Fakta  
Der er i dag omkring 30 egnsteatre plus et antal nye egnsteatre på vej. Kommunerne har de sidste år 
udvidet deres aktivitet på egnsteaterområdet, hvilket har betydet en tilsvarende vækst i den statslige 
refusion. Den statslige bevilling til området forventes i 2008 at ligge omkring 69 mio. kr.  
 
Kulturministeren har i 2007 været kaldt i flere samråd i Folketingets Kulturudvalg om sikringen af 
egnsteatre. Et foreløbigt punktum i sagen blev sat med ministerens udstedelse af bekendtgørelsen pr. 1. 
januar 2008. 
 
KL gennemførte i sommeren 2007 en rundspørge til de berørte egnsteaterkommuner om deres 
vurdering af egnsteatrenes fremtidige situation. De pågældende kommuner tilkendegav meget klart, at 
en sænkning af den statslige refusion ikke nødvendigvis vil blive dækket af de kommunale kasser.  
 
Kunststyrelsen har pr. 1. februar 2008 ansat tre egnsteaterkonsulenter, som skal følge udviklingen på de 
enkelte egnsteatre i hele landet og bidrage til udvikling og kvalitet på teatrene, bl.a. ved fordeling af en 
kvalitetsudviklingspulje på 1 mio. kr. Egnsteaterkonsulenterne skal desuden evaluere egnsteatre i dialog 
med teatre og kommuner og kan indstille til Kunstrådet, at statsrefusion og -tilskud til et egnsteater kan 
ophøre i forbindelse med en aftalefornyelse. 
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