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KL's høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om sce-
nekunst og to bekendtgørelser på scenekunstområdet 

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til lov om 
ændring af lov om scenekunst, samt bekendtgørelse om formidlingstil-
skud til nedbringelse af billetpriser og bekendtgørelse om egnsteatre. 

KL konstaterer med tilfredshed, at der sker en harmonisering i støtten til 
egnsteatrene i relation til teatre med tidligere amtstilskud mv, ligesom det 
er glædeligt, at loven udvider §5-kredsen af teatre med 3 egnsteatre. KL 
skal i den forbindelse opfordre til at der i forbindelse med udpegelse af 
bestyrelserne for de nye §5-teatre sikres en fortsat stærk lokal forankring. 

KL vil gerne understrege vigtigheden af kultur til hele landet og behovet 
for et langsigtet og stabilt fælles statsligt og kommunalt engagement i te-
aterlivet. KL forudsætter derfor, at de skitserede ændringer hverken på 
kort eller langt sigt fører til omfordeling af den statslige refusion til egns-
teatrene eller andre grupper af teatre. 

KL glæder sig ligeledes over forenklingerne i dele af regelsættet for 
egnsteatrene, og KL vil gerne fx i relation til evalueringen af teatrene be-
nytte lejligheden til at fremføre KL's generelle ønske om en modernise-
ring af den statslige styring med afsæt i princippet om, at dem der betaler 
mest også bestemmer mest. 

KL hilser således ministerens tilsagn om at undersøge mulighederne for 
forenklet og digitaliseret indberetning i forhold til børneteater for velkom-
men. KL stiller sig gerne til rådighed for at medvirke i disse overvejelser. 
KL vil i den forbindelse gerne kvittere for, at teater for børn friholdes for 
reduktioner i billettilskudsordningen. 

KL afgiver på grund af høringsfristen sit høringssvar på administrativ plan 
og tager forbehold for endelig politisk behandling. 
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