Scenekunstens aktører og hjælpepakkerne
Status onsdag den 28. marts 2020.
Her skitserer vi mulighederne - samt de særlige udfordringer for scenekunstaktører, som vi
ser dem lige nu …

1. Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere
En aftale indgået mellem regeringen, arbejdsgiverorganisationerne og
lønmodtagerorganisationerne – målet er at sikre lønmodtageren mod afskedigelser.
-

Gælder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i
stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.
Tilbydes virksomheder, der står over for at varsle afskedigelser for minimum 30
% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
Virksomhederne kan kompenseres for 75% af de samlede lønudgifter til
fastansatte medarbejdere, som hjemsendes på fuld løn.
Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.
Lønkompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned pr.
omfattet fuldtidsansat.
For timelønnede gælder, at lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt
26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.
Lønkompensationen gælder dog ikke løsarbejdere med korttidsansættelser på
under to dage.
Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.

Der er dog aktuelt et krav, som umiddelbart ser ud til at udelukke mange
scenekunstaktører – teatre og kompagnier - fra at kunne benytte denne ordning:
Ordningen gælder alle typer virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, uanset
virksomhedsform og branche...
Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvor offentligt tilskud til
drift ikke udgør halvdelen eller mere - og forventes vedvarende at dække halvdelen eller
mere - af institutionens ordinære driftsudgifter.
Dog er vi aktuelt ved at undersøge, hvad der ligger i begrebet ”ordinære driftsudgifter”
og ”vedvarende”… de fleste projektstøttede teatre har jo enten slet ingen eller meget
begrænsede tilskud til drift - og får vel dermed ikke 50% offentlig støtte til ordinær
drift.
Dette giver, så vidt vi kan se, mulighed for at nogle projektstøttede teatre har adgang til
at søge lønkompensation for ansatte, som er blevet ”hjemsendt med løn” fra projekter
eller turnéer, der er blevet aflyst eller lagt ned af Covid-19 situationen.

2. Kompensation til små selvstændige med cvr-nummer.
En aftale som har til formål at sikre overlevelse for smv’ere med maximalt 10 fuldtidsansatte,
små selvstændige (enkeltmandsvirksomheder).
Krav til smv’er/selvstændige med cvr-nummer:
- Du skal have et cvr-nummer og være oprettet i cvr-registeret før 1. februar
2020.
- Du skal som virksomhedsejer eje mindst 25% af virksomheden og selv
arbejde i virksomheden. Der skal have været en omsætning på mindst 10.000
kroner i gennemsnit pr. måned.
- Du skal kunne begrunde, at dit tab - på mindst 30% sammenlignet med den
gennemsnitlige omsætning i sidste regnskabsår - er en konsekvens af
coronavirus.
- Der er krav om at virksomheden skal have et gennemsnitligt indtægtsniveau på
minimum 120.000 kr. - svarende til mindst 10.000 kr. månedligt i
gennemsnit.
Kompensation for omsætningsnedgang:
- Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige
tab i omsætning dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned per ejer.
Kompensation for virksomheders faste udgifter:
- I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter,
herunder eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en
periode, hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang på mere
end 40 % som følge af coronavirus/covid-19.
- Ordningen vil omfatte teatre, biografer og selvejende kulturinstitutioner mv., hvis
de modtager mindre end halvdelen af deres ordinære driftsudgifter i offentlig
støtte.
- En andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:
– 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
– 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
– 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.
- Virksomheder, som efter forbud i henhold til bekendtgørelse skal holde fuldt
lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste
udgifter.
- Der kan IKKE ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre
end 25.000 kr. i perioden, og der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio.
kr. pr. virksomhed i perioden.
- Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din
ansøgning imødekommes.

3. Kompensation til selvstændige og freelancere uden cvrnummer.
Freelancere og selvstændige uden cvr-nummer:
- Hvis du er selvstændig uden cvr-nummer., kan du få dækket 75 % af det
forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.
- Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019,
svarende til mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

