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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 3. oktober 2015 af
Michael Gatten vedrørende tilskud og driftsmidler til statslige
kulturelle institutioner
Spørgsmål
1. Er det muligt, at få en oversigt over, hvilke statslige kulturelle
institutioner Københavns Kommune bidrager med tilskud
og/eller driftsmidler til, samt beløb herpå?
Svar
Københavns Kommune yder kun direkte tilskud til en statslig
institution, nemlig Det Kongelige Teaters operahus.
Operaen
Københavns Kommune bidrager årligt med 48 mio. kr. til drift af
Operaen.
Københavns Kommune har ydet et årligt driftstilskud til Det
Kongelige Teaters operahus på 40 mio. kr. siden 2004, nu fremskrevet
til 48 mio. kr. Baggrunden for tilskuddet er Borgerrepræsentationens
beslutning fra den 9. juni 2004 (BR 333/2004).
Det årlige tilskud er fra 2009 blevet udbetalt i forbindelse med
vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for det pågældende år.

Selvejende kulturinstitutioner med tilskud fra både stat og
kommune
Herudover yder både stat og kommune substantielt driftstilskud til en
række selvejende kulturinstitutioner.
De små storbyteatre
2015
Københavns
Kommune
Staten

Aftalen løber i
perioden 2013-2016
Aftalen løber i
perioden 2013-2016

Pr. år
26,6 mio. kr.
17,1 mio. kr.

Aftalen om de små storbyteatre skal genforhandles for den kommende
4-årige periode fra 2017-2020 i begyndelsen af 2016.
I finanslovsforslaget lægges der op til en beskæring af det statslige
tilskud med 1,4 mio. kr. pr. år.
De regionale spillesteder
2015
Københavns
Kommune
Staten

Aftalen løber i
perioden 2013-2016
Aftalen løber i
perioden 2013-2016

Pr. år
2,27 mio. kr.
9,04 mio. kr.

Aftalen om de små storbyteatre skal genforhandles for den kommende
4-årige periode fra 2017-2020 i begyndelsen af 2016.

Arbejdermuseet
2015
Københavns
Kommune
Staten

Aftalen løber i
perioden 2013-2015

Pr. år
0,1 mio. kr.
9,9 mio. kr.

Dansk Jødisk Museum
2015
Københavns
Kommune

Tilskuddet er
sammensat af en fast
bevilling på 1,3 mio.
kr. årligt og en
særbevilling på 1
mio. kr. årligt fra
2014-2017.

Staten

Pr. år
2,3 mio. kr.

1 mio. kr.

AFUK - Akademiet for Utæmmet Kreativitet
2015 - 2016
Københavns
Kommune
Staten

Aftale om tilskud i
2015-2016
Aftale fra 2014-2017

Pr. år
2,5 mio. kr.
1,5 mio. kr.

Københavns Kommune, Kulturministeriet og AFUK har indgået en
rammeaftale for 2015-2016.
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Dansehallerne
2015
Københavns
Kommune
Staten

Rammeaftale om
tilskud i 2013-2016
Rammeaftale om
tilskud i 2013-2016

Pr. år
5,78 mio. kr.
8,1 mio. kr.

Københavns Kommune, Kulturministeriet og Dansehallerne har
indgået en rammeaftale for 2013-2016.
KIT- Københavns Internationale Teater
2015
Københavns
Kommune
Staten

Fast på budgettet

Pr. år
1,9 mio. kr.
2 mio. kr.

Børneteaterfestival SPRING
SPRING-festivalen modtager 150.000 kr. i projektstøtte fra staten
hver andet år.
Teater Zebu har status af lille storbyteater. Herudover modtager teatret
årligt 1.mio kr. i driftsstøtte fra staten til drift af Zebu, herunder
produktioner og turne

Andre tilskud
Herudover yder både stat og kommune begge tilskud til en lang række
selvejende institutioner, projekter og festivaler – uden der dog er
indgået aftaler om det, f.eks. via kunststyrelsen forskellige puljer,
kultur- og fritidsudvalgets fagudvalg, festivalpuljen samt
udisponerede midler.

Carsten Haurum
/Merete Evers Dewilde

Side 3 af 3

