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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 22-6-2010 af Peter
Thiele vedrørende besparelser i Kulturministeriet

Spørgsmål
Hvad kommer besparelserne på 42 mio. kr. på Kulturministeriet til at
betyde for kulturen i København? Herunder hvilke kulturinstitutioner i
Københavns Kommune skal spare, hvordan vil de finde besparelserne
og kommer det til at gå ud over støtteordninger og lignende.
Svar
Følgende kulturinstitutioner i Københavns Kommune er omfattet af
Kulturministeriets besparelse på 1 % i 2010:
Forfatterskolen
Dramatikeruddannelsen
Statens Teaterskole
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Sjællands Symfoniorkester
Musikskoler
Regionale Spillesteder
Det Danske Filminstitut
Københavns Teater
Det Kongelige Teater
Små storbyteatre
Teatercentrum
Dansens Hus
Teatermuseet
Københavns Museum
Thorvaldsens Museum
Ny Carlsberg Glyptotek
Det Danske Kunstindustrimuseum
Arbejdermuseet
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Side 2 af 2
Der er tale om en række – overvejende private eller selvejende institutioner – hvis finansiering er sammensat af indtægter fra mange tilskudsydere: Stat, kommune, fonde, sponsorer, og egenindtjening. Det
er derfor ikke muligt at svare på, hvilke konsekvenser, det vil have for
den enkelte institution.

Spørgsmål
Hvad betyder besparelserne for de aftaler, der er lavet mellem Staten
og Københavns Kommune på Kulturområdet, herunder aftalen om det
Kongelige Teater
Svar
Der er lavet aftaler mellem Staten og Københavns Kommune vedrørende De Små Storbyteatre, De Regionale Spillesteder og Det Kongelige Teater.
For alle aftaler gælder, at Københavns Kommunes tilskud ikke er
umiddelbart afhængigt af Statens tilskud. Statens besparelser medfører
således ikke automatisk en tilsvarende besparelse på Københavns
Kommunes tilskud. Omvendt sker der heller ikke nogen kompensation
fra Københavns Kommune til de berørte institutioner.
I aftalerne mellem Københavns Kommune og de enkelte institutioner
er der aktivitetskrav og krav om en række forskellige indsatser som
forudsætning for modtagelse af Københavns Kommunes tilskud.
Institutionerne rapporterer efter hvert regnskabsår om aktiviteter og
tiltag og Københavns Kommune vurderer på den baggrund om institutionerne har levet op til betingelserne for udbetaling af tilskud. Det vil
således blive vurderet i de kommende regnskabsår, om institutionerne
– trods besparelser – fortsat har kunnet opfylde betingelserne.

Venlig hilsen

Carsten Haurum
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