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Høringssvar vedr. ændring af Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning 

 

Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) har den 4. juli 2022 modtaget 

høring vedrørende ændring af Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning med frist 

for angivelse af bemærkninger tirsdag den 30. august kl. 12:00.  

 

FDS har følgende bemærkninger og anbefalinger til de foreslåede ændringer: 

 

 

Vedr. 2.6.2 Indberetning af tilskudsudbetalinger til skattemyndighederne  

FDS ønsker at fremhæve problemerne vedrørende personlig beskatning af 

projekttilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, når tilskuddet er søgt i kunstnerens 

CPR-nummer. 

 

Problematikken går på, at man som kunstner risikerer at blive beskattet af de 

samlede projektmidler, som var det en personlig lønindtægt med dertilhørende 

AM-bidrag. Altså at man som kunstner risikerer dobbeltbeskatning, og at dele af 

bevillingen går unødigt til skat frem for til projektet, som de er tiltænkt. FDS vil 

gerne understrege behovet for, at denne problematik løses forvaltningsmæssigt. 

Vi mener, det skal være muligt som kunstner at søge projektstøtte uden at skulle 

oprette et firma, en forening eller en anden organisationsform, da dette ofte er en 

omstændig proces at iværksætte, inden man ved, om man opnår de ønskede 

midler. 

 

Anbefaling: FDS anbefaler at tilskuddet først indberettes til skattevæsnet, når 

projektet afvikles, og ikke når tilskuddet tildeles, eller at man på anden vis 

imødekommer udfordringen på det forvaltningsmæssige plan, så man ikke 

unødigt udhuler den tiltænkte støtte. 

 

 

Vedr. 4.2.1 Fastsættelse af lønniveau 

FDS finder det problematisk, at det givne tilskud alene dækker feriepenge, mens 

der ikke gives indirekte tilskud til andre formål, der ikke er knyttet til projektet. 

Når lønudgifter indregnes på grundlag af en beregnet timesats, mener FDS, at der 

er tale om A-indkomst, og at tilskuddet derfor også bør dække pension. 

  

Anbefaling: Når der er tale om A-indkomst, bør tilskuddet også dække pension. 

 

 

Vedr. 4.2.4 Overhead 

FDS finder det problematisk, at den tilskudsberettigede overheadudgift skal 

opgøres til 18 pct. af den for det pågældende projekts tilskudsberettigede direkte 
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lønudgift, jf. s. 36. 

 

Når fx et projektteater modtager en 2- eller 3-årig driftsstøtte fra 

Projektstøtteudvalget under Statens Kunstfond, skal denne støtte dække både 

projekter, men også husleje, lønomkostninger til ledelse, IT mm. Da Projektteatre 

sjældent har anden indkomst end driftsstøtten, vil overheadudgifterne ofte 

overstige 18 pct. En overhead på 18 pct. vil derfor i denne sammenhæng være 

problematisk og konsekvenserne for projektteatrene fatale. 

 

Anbefaling: FDS anbefaler, at driftsstøtte fra Projektstøtteudvalget under Statens 

Kunstfond ikke underlægges denne regel. 

 

 

Vi stiller os gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål eller uddybende 

kommentarer.   

 

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen 

Lene Skytt  

Forperson, Danske Sceneinstruktører  


