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Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere 
med kombinationsindkomster – historisk

Forløb for den ‘Midlertidige kunststøtteordningen for kunstnere’

• Bred politisk aftale i foråret 2020, der ligger til grund for ordningen

• Ordningen åbnede første gang i april 2020. Der kunne søges både for en tre og fire måneders 
periode.

• Ordningen blev forlænget med en tillægsperiode før sommerferien (juli til august)

• 26. august blev ordningen forlænget igen med en ny to mdr. periode (sept. til okt.), med 
forlængelsen af restriktionerne i efteråret blev perioden (nov. til dec.) åbnet.

• Særlige kompensationsmuligheder for kunstnere ramt af nedlukningen i de syv nordjyske 
kommuner 6.-26. november 2020



Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med 
kombinationsindkomster – Efteråret 2020 og frem

Kompensationsperioder for den ‘Midlertidige kunststøtteordningen for kunstnere’

• Kompensationsperioder i efteråret 2020
• 1. september – 31. oktober

• 1. november – 31. december

Restriktioner – hvornår gælder hvad?

Ansøgere der kan sandsynliggøre tabt kunstnerisk indtægt som følge af mindst én af følgende COVID-19 relaterede restriktioner:
Gældende fra 1. september – 9. december 2020

• Forbud mod at holde åbent

• Forsamlingsforbud på over 500 personer

• Grænselukninger 

• Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

Gældende fra 26. oktober til 9. december 2020

• Forsamlingsforbud på over 10 personer (gældende fra 26. oktober 2020)

Gældende fra 9. december 2020 –
• Generel genåbning af hjælpepakkerne (som i foråret 2020). 



Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere 
med kombinationsindkomster - målgruppe

Hvem kan søge? 

Professionelle kunstnere med en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene inden for 
arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre 
kunstområder, som kan sidestilles med nævnte kunstområder. 

- Der søges på CPR-nummer

Hvad kan der søge kompensation for? 

Der kan søges kompensation for tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke fx: 

• Manglende salg af værker, bøger mv.

• Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.

• Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.

• Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som konsekvens af COVID-19.



Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere 
med kombinationsindkomster - ændringer

Referenceperiode

• Indført i medio december 2020 med tilbagevirkende kraft.

• Man erklærer på tro- og love, at man ikke har kunnet opretholde sin indtægt fra ét af de tre foregående år grundet mindst én 
af restriktionerne gældende i efteråret.

• Hvornår er referenceperiode en fordel?

• Mulighed for at få kompenseret ekstraordinære høje indtægter i kompensationsperioden



For at søge puljen skal ansøger indsende:

• CV, der dokumenterer ansøgers tilknytning til den danske kunstscene samt kunstnerisk 
uddannelse og/eller professionel kunstnerisk erfaring

• Personlige skatteoplysninger som dokumenterer A- og B-indkomst samt skattepligtigt 
overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk 
virke

• En sandsynliggørelse af tabt indtægt fra professionelt kunstnerisk virke på minimum 30% 
som konsekvens af minimum én af de COVID-19 relaterede restriktioner. Man kan få dækket 
75%, dog max 23.000 kr. pr. måned.

• Referenceperiode – dokumenter som påviser din indtægt i den valgte referenceperiode. 
Dette kan være i form af kontrakter, skatteoplysninger, fakturaer mv. 

• OBS: Hvis du tidligere har søgt, gælder følgende:
• Skal man ikke ansøge via ansøgningsmodulet, men skrive en mail på sin eksisterende sag

• Behøves CV og skatteoplysninger ikke, da der behandles på eksisterende oplysninger.



Ansøgningen trin for trin

Ansøgningen
• Sandsynliggørelse af tabte indtægter hvis:

• Du har aftaler i bogen som er blevet aflyst. Det kan være skriftlige 
aftaler, kontrakter mv.

• Referenceperiode hvis:
• Du ikke har aftaler i bogen og bedre kan opgøre dit tab i forhold til din 

indtægt i samme periode i enten 2017, 2018 eller 2019.

Indledende fase:
• Har du en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene?

• Har du en indtægt fra mit kunstneriske virke mellem 100.000 kr. –
800.000 kr. i enten 2017, 2018 eller 2019?
• Indtægten beregnes på baggrund af A-indkomst, B-indkomst samt 

skattepligtigt overskud fra enkeltmandsvirksomhed.



Ansøgningen trin for trin

Hvilke oplysninger skal der til for at kunne udfylde ansøgningen

1) Det beløb du har tjent eller forventer at tjene i kompensationsperioden. Beløbet skal fremgå af de 
vedlagte bilag.

2) Hvis du søger på baggrund af sandsynliggørelse skal du oplyse dine tabte indtægter 
indtægtsskemaet, og vedlægge sandsynliggørelse af tabt indtægt (eksempelvis kontrakter, aftaler mv.) 
i det relevante bilag.

3) Hvis du søger på baggrund af referenceperiode i enten 2017, 2018 eller 2019, skal du oplyse det 
beløb du har tjent i referenceperiode i indtægtsskemaet. Derudover skal du vedlægge dokumentation 
for indtægten i referenceperioden.

Bemærk at du skal have tabt mindst 30% af din indtægt i perioden for at være berettiget til støtte. 
Denne udregning vil fremgå af indtægtsskemaet.



Temaer fra indsendte spørgsmål

• Hvor kan man søge for tabt indtægt?

• Organisering af bilag i ansøgningen

• Forlængelse af hjælpepakkerne

• Aktivitetspuljerne i sommeren og efteråret



Værd at vide om ordningen

• Søg puljen: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-
kunstnere-med-kombinationsindkomster-1/

• Puljen er åben for ansøgninger i perioden 1. september - 31. oktober og 1. november – 31. 
december 2020

• Hold øje med https://slks.dk/covid-19/ for opdateringer eller abonner på nyheder om 
corona-ordninger i Slots- og Kulturstyrelsen https://slks.dk/services/abonner/

• Andre relevante ordninger:
• Politisk aftale om kompensation til sæsonafhængige kunstnere i vinterperioden (1. december – 31. 

december). Åbner snarest muligt.

• Særlige arbejdslegater til kunstnere (https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/saerlige-
arbejdslegater-til-kunstnere)

• Ordninger hos Erhvervsstyrelsen på www.virksomhedsguiden.dk

• Kontakt os på hotline: tlf.: 33 74 50 00 / mail: corona@kum.dk 

https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/midlertidig-kunststoetteordning-for-kunstnere-med-kombinationsindkomster-1/
https://slks.dk/covid-19/
https://slks.dk/services/abonner/
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