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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Bente Møller den 19. april 

2022 om små storbyteatre og procedure for ansøgningsrunde  

 

Spørgsmål 
 
Små storbyteatre og Dansk Teater har sendt en henvendelse til KFU den 
4. april 2022 med ønsker til procedure m.v. i forbindelse med den kom-
mende ansøgningsrunde. De peger i henvendelsen på 5 punkter, 
hvoraf de 4 er af administrativ karakter, og det 5. er politisk. 
 
Hvad tænker forvaltningen, der er af muligheder i forhold til de 4 punk-
ter, og hvilke konsekvenser vil det have i forhold til nuværende proce-
dure. De 4 punkter er: 

1. større gennemsigtighed i forbindelse med ansøgningsproces-
sen og ansøgningernes indhold.  

2. Kortere sagsbehandlingstid.  
3. Justeret budgetskabelon  
4. Forbedret regnskabsaflæggelse 

Spørgsmål 1 

Er der mulighed for større gennemsigtighed i forbindelse med ansøg-
ningsprocessen og ansøgningernes indhold? 

Svar 

 

Ja. Det er muligt at præcisere retningslinjer og krav til indholdet i an-

søgningerne om at blive små storbyteatre yderligere, ligesom det også 

vil være muligt at melde ansøgningsfristen ud tidligere.  

Forvaltningen vil arbejde på at præcisere den nuværende vejledning og 

gøre en ekstra indsats for at oplyse om maksimal længde på ansøgnin-

gen i opslaget samt på hjemmesiden.   
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Udvælgelsesprocessen i 2020 var særlig. Den blev forsinket på grund af 

drøftelser om at udsætte beslutningen til 2021 som følge af Covid-19. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at man godt vil kunne udsende et op-

slag med ansøgningsfrist en måned tidligere end ved sidste ansøg-

ningsproces, hvilket vil være i september måned. Forudsætningen for at 

dette kan ske er, at principper og tidsplan forelægges og godkendes af 

KFU med høring af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scene-

kunst forud for dette.  

 

Der skal i givet fald tages stilling til dette i forbindelse med indstillingen 

til KFU om små storbyteatre. 

 

Spørgsmål 2 

 

Er der mulighed for kortere sagsbehandlingstid?  

 

Svar  

Ja. I forhold til den seneste udvælgelsesproces vil det være muligt at 

forkorte sagsbehandlingstiden forud for valg af små storbyteatre jf. 

ovenstående svar.  

 

De små storbyteatre og Dansk Teater skriver i deres henvendelse, at det 

vil være ideelt, hvis der kan foreligge svar på ansøgningerne inden årets 

udgang i de år, hvor der aftales nye ordninger.  

 

Beslutningen om, hvilke teatre der skal være små storbyteatre, indehol-

der også en beslutning om størrelsen af tilskud, som teatrene hver især 

skal modtage. Københavns Kommune afventer derfor, hvilket beløb sta-

ten afsætter til lille storbyteaterordningen i finansloven. Finansloven 

vedtages normalt i december, og først derefter kan KFU tage stilling til, 

hvilke teatre der skal indgå i ordningen med hvilke beløb.  

 

Forvaltningen vil tilrettelægge processen, så sagsbehandlingstiden bli-

ver kortest mulig, og teatrene modtager svar så hurtigt som muligt.  

 

Spørgsmål 3 

 

Er der mulighed for at justere budgetskabelonen?  

 

Svar  

 

Ja. Forvaltningen imødekommer de små storbyteatres ønske om at af-

holde et møde mellem forvaltningen, en revisor og en teaterfaglig 

regnskabsfører med henblik på at justere den eksisterende skabelon, så 

den passer bedre til teatrenes faktiske forhold samtidig med, at 
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skabelonen lever op til kravene i Københavns Kommunes forretningscir-

kulære for ydelse af tilskud.  

 

Spørgsmål 4 

 

Er der mulighed for forbedret regnskabsaflæggelse?  

 

Svar  

 

Ja. Forvaltningen vil i forlængelse af ovenstående møde tale med teatre 

og revisorer om, hvordan forvaltningen kan tilrettelægge en proces for 

regnskabsaflæggelse, der passer teatrene bedre. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Laustrup 
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