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Høring vedr. bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners ud-
gifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger  

 

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ”Bekendtgørelse 

om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte 

forestillinger af børneteater og opsøgende teater” med ikrafttræden pr. 1. 

januar 2020. 

 

KL konstaterer med tilfredshed, at fristerne vedr. hhv. kommunernes ind-

sendelse af opgørelsen af de afholdte refusionsberett igede udgifter og 

Slots- og Kulturstyrelsens udbetaling af den beregnede refusion er frem-

rykket til 1. april og 1. juli. Dette vil medføre en bedre økonomis tyring for 

kommunerne (jf. § 10 og § 11). 

 

KL hilser det samtidig velkomment, at det fremover kun er nødvendigt 

med en revisionspåtegning, hvis kommunens opgørelse af refusionsbe-

rettigede udgifter er på over 100.000 kr., og at opgørelser på 100.000 kr. 

eller derunder i stedet skal ledsages med en erklæring om, at opgørelsen 

af statsrefusion er foretaget i overensstemmelse med de gældende reg-

ler. Dette vil lette det administrative arbejde for kommunerne (jf. § 9 stk. 

3 og 4). 

 

På samme måde vurderer KL, at præciseringerne af, hvad der ikke er re-

fusionsberettigede udgifter, skaber klarhed over, hvordan kommunerne 

administrerer refusionsordningen (§ 8). 

 

KL forudsætter, at den ændrede godkendelsesproces - hvor Statens 

Kunstfond overtager Refusionsudvalgets opgave mht. godkendelse af 

hvilke forestillinger, der kan udløse statsrefusion, og hvor godkendel-

serne fremover sker udelukkende på baggrund af skriftligt materiale - 

ikke indebærer nogen ændring ift. det høje kvalitetsniveau, som refusi-

onsgodkendt dansk børneteater og opsøgende teater er kendetegnet ved 

i dag (jf. § 2, § 4-6). 

 

KL har noteret sig, at Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere ret-

ningslinjer for opgørelsens form. Vi ønsker i den forbindelse at opfordre 

til, at styrelsen iagttager kulturministerens t ilsagn om at undersøge mulig-

hederne for en forenklet og digitaliseret indberetning i forhold til børnete-

aterrefusion. KL anbefaler derudover, at udarbejdelsen af disse retnings-

linjer foregår i dialog med centrale aktører på området og stiller sig gerne 

til rådighed mht. disse overvejelser (jf. § 9). 
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Endelig skal bemærkes, at KL har noteret sig ministerudmeldinger om 

vigtigheden af, at flere børn og unge anvender kulturinstitutionernes til-

bud. Den fremlagte model for refusion flugter ikke denne ambition. KL er 

bekymrede over, at det med bekendtgørelsen ikke længere vil være mu-

ligt at opnå refusion på enkeltbilletter til børneteater og opsøgende tea-

ter. Vi ønsker at henlede opmærksomheden på, at enkeltbilletter med re-

fusion bl.a. udbydes til daginstitutioner, skoler og familier med begræn-

sede midler. Hvis man fjerner muligheden for denne refusion, vil det inde-

bære en risiko for, at de op mod 25.000 teatergængere – som primært er 

børn og unge - der årligt har købt enkeltbilletter til nedsat pris, herefter 

måske ikke vil have mulighed for at opleve teater. Hvis fjernelsen af refu-

sion på enkeltbilletter ikke modsvares af et andet initiativ, der nedbringer 

billetpriserne, kan det derfor få konsekvenser for etablering af en fremti-

dig teaterinteresse hos børn og unge (jf. § 7). 

 

Dette høringssvar er afgivet på administrativt niveau, og der tages derfor 

forbehold for politisk godkendelse.  

 
 

 

Med venlig hilsen 
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Direktør 

 


