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Q&A i forbindelse med 
Webinar d. 19. marts 2020 
 

Spørgsmål 
I Kulturmonitor kan man læse følgende: "Mine medlemmer er ved at synke til 
bunds". Sådan siger forman Benjamin Boe Rasmussen fra Dansk 
Skuespillerforbund, der beskriver kulturministerens møde med kulturlivets 
organisationer i går som "demotiverende" og Joy Mogensen som 
"handlingslammet". Jeg vil gerne vide om Dansk Live var med til det møde? Hvis ja, 
hvordan oplevede I så mødet? 

Svar 
[Esben] Dansk Live var deltager på et møde fredag i sidste uge, altså et andet 
møde end skuespilforbundet refererer til. Situationen er presserende for alle, og jeg 
kan godt forstå, at fagorganisationerne er pessimistiske. På mødet for institutioner 
var det tydeligt, at ministeren var afsøgende efter potentielle løsninger for 
kulturområdet, hvilket vi der deltog, naturligvis bidrog med. Løsninger, der kræver 
økonomi, skal dog ikke komme fra kulturministeriet, men fra finans- og 
erhvervsministeriet. Den pessimistiske stemning skyldes måske, at fagforbundene 
havde håbet på at få svar ud af mødet - og det har de ikke fået.  

_________________________________________________________________ 

Spørgsmål (til lønkompensation) 
Spørgsmål: Af Dansk Erhvervs hjemmeside (men mig bekendt ikke andre steder) 
fremgår det, at medarbejdere kan hjemsendes gradvist, efterhånden som 
arbejdsopgaver udgår. Kan du bekræfte dette? 

Svar 
[Michael] Nej. På en opdatering omkring ordningen skriver Dansk Erhverv, at "Der 
er mange virksomheder, der har spurgt Dansk Erhverv til muligheden for delvis 
hjemsendelse. Dette er aktuelt ikke en mulighed." 

Der er dog endnu ikke kommet en endelig bekendtgørelse fra myndighederne i 
forlængelse af trepartsaftalen om lønkompensation. Der er derfor mange 
spørgsmål, som fortsat er uafklarede.  
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________________________________________________________________ 

Spørgsmål (til lønkompensation) 
I forlængelse heraf, kan medarbejderne så også kaldes tilbage løbende, 
efterhånden i takt med normalisering? 

Svar 
[Michael] Umiddelbart ja. Dansk Erhverv skriver om ordningen, at "Det vil være 
muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage. I det 
tilfælde vil der kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der fortsat er 
hjemsendt. Det er formentlig en forudsætning, at virksomheden, efter at have taget 
medarbejdere tilbage, fortsat opfylder rammerne på 30 procent / 50 ansatte." 

_________________________________________________________________ 

Spørgsmål (til lønkompensation) 
Og igen, hvordan opføres så kravet om hjemsendelse af mindst 30% af 
medarbejderne? Pr uge? Pr måned? I alt? 

Svar 
[Michael] Der er ikke angivet ift. tidsintervaller, men medarbejdere skal være i et 
bestående ansættelsesforhold, som Dansk Erhverv skriver: 

"For at være omfattet af ordningen skal en virksomhed være ekstraordinært hårdt 
økonomisk ramt som følge af COVID-19. En virksomhed anses efter ordningen 
ekstraordinært ramt, når den står overfor, på grund af arbejdsmangel, at skulle 
varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 
50 ansatte. Der er ingen krav til virksomhedens størrelse ud over antallet/andelen 
af medarbejdere, der står over for opsigelser.  

Ordningen omfatter både ikke-funktionærer (timelønnede) og funktionærer og 
fuldtids- og deltidsansatte. Medarbejdere, som er i et bestående 
ansættelsesforhold, og derfor kan opsiges, kan blive omfattet af ordningen. En 
løsarbejder, der ikke får tildelt timer, er ikke omfattet og er ikke omfattet af 
afskedigelsesforbuddet." 

________________________________________________________________ 

Spørgsmål (til lønkompensation) 
Kan elever, flexansatte, seniorjob’ere mv. indgå i hjemsendelsen? 
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Svar 
Se svar ovenfor. 

________________________________________________________________ 

Spørgsmål (til kompensationsordning for arrangementer) 
Ofte er flere parter sammen om en begivenhed, der er blevet aflyst. Fx kan det 
være en ekstern arrangør i vores hus, som er ansvarlig for eget billetsalg. Omvendt 
kan lejeindtægten til os være baseret på netop antal gæster i huset (og deraf 
indtægter fra bar og mad, reklameværdi osv.). Det kan også være os, der 
håndterer entré, sikkerhed, markedsføring mv. – netop fordi det er joint venture.  

Svar 
[Pernille] I skal opgøre tabet bedst muligt, og dokumentere det bedst muligt. Det I 
skal anmelde, er jeres eget tab. Det er helt rigtigt, at oplysningerne kan forudsætte 
hjælp fra den part, som I har samarbejdet med. Hvis I ikke kan fremskaffe den, så 
må I skønne bedst muligt, eller meddele, at I vender tilbage med yderligere. 

______________________________________________________________ 

Spørgsmål (til kompensationsordning for arrangementer) 
Kan vi for sådan et arrangement søge kompensation sammen med den eksterne 
arrangør?  

Svar 
[Pernille] Det vides ikke endnu, men udgangspunktet er nej. Mit råd er, at I gør det 
hver for sig og henviser til den andens anmeldelse. Jeres tab er jeres og i princippet 
uafhængigt af den anden part. 

_____________________________________________________________ 

Spørgsmål (til kompensationsordning for arrangementer) 
Hvis et aflyst arrangement havde kapacitet og potentiale til salg af flere end 1000 
tilstedeværende, men dette salg endnu ikke var opnået ved aflysningen, kan der så 
søges kompensation for tabet? 

Svar 
[Michael] Ja, hvis man kan dokumentere at man forventede mere end 1.000 
gæster, fx jf. historik.  
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______________________________________________________________ 

Spørgsmål (pakke til selvstændige) 
Hvis fx 3 personer ejer en lille virksomhed sammen, kan de så opnå op til 3 x 23.000 i 
kompensation? 

Svar  
[Pernille] Der er endnu ikke et sikkert svar. Regelsættene har været præget af en 
tanke om ”borgerløn”, altså hver sin kompensation. Det peger mod, at alle tre kan 
anmode om det, ligesom det i Faktaarket er nævnt, at Virksomhedsejeren skal 
have en ejerandel på mindst 25 % og skal arbejde i virksomheden. Det muliggør 
umiddelbart 4. 

_____________________________________________________________ 

Spørgsmål (pakke til selvstændige) 
Ny omkostningspakke til faste udgifter, hvad inkluderes – fx Husleje, Leasing af 
udstyr til arrangementer, Faste leverandøraftaler af fx annoncering, gear, ydelser? 

Svar 
[Pernille] I skal tænke, at det er alt, der ikke er variabelt eller umiddelbart 
opsigeligt, og hvor I altså ikke kan komme ud af udgiften ved at undlade at bestille. 
Udgangspunktet er ikke, at det at man har en ”fast leverandører”, gør udgiften 
fast. I kan heller ikke forvente kompensation for afskrivninger. 

______________________________________________________________ 

Spørgsmål 
Hvis man har lejere eller forpagtere mv der betaler husleje til os, kan de så 
fortsætte betalingen og opnå kompensation? 

Svar 
[Pernille] Ja, det vil være udgangspunktet. De vil dog nok også kunne sige, at de 
ikke har adgang til lokalerne, og derfor vil have lejerestance. Det kræver, at I ser på 
den konkrete aftale. 

______________________________________________________________ 

Spørgsmål (Force Majeure) 
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Hvordan forholder det sig med indgåede aftaler med leverandører, hvor vores 
forudsætning for aftaleindgåelsen er bortfaldet – vi har ingen aktivitet og skal ikke 
bruge leverancen – kan vi der påberåbe os force majeure, med de forholdsregler 
der følger om omkostningsnedbringelse mv? 

Svar 
[Michael] Spørgsmålet omkring aftaleforhold og force majeure bliver gennemgået 
i webinaret af Pernille. 

________________________________________________________________ 

Spørgsmål 
Har I nogen fornemmelser for eller indikationer på, hvilke restriktioner vi kan 
forvente at skulle imødekomme, for at kunne gennemføre 
arrangementer/festivaler, når det nuværende "lock down" engang bliver 
ophævet? Det kunne feks. være nedjusterede kapaciteter/antal personer på 
kvadratmeter, restriktioner på hvor tæt folk må sidde/stå, forbud/påbud i 
forbindelse med mad/drikke - herunder buffet til artist/crew-bespisning, 
langbordsspisning for publikum, desinficeringsposter/håndvaskposter til publikum 
og crew or artister. 

Svar 
[Michael] Man kunne sagtens forestille sig at disse tiltag ville blive bragt i spil Jf. 
Mortens oplæg på webinaret, men vi har indtil videre ingen indikationer eller 
lignende fra myndighederne.  

______________________________________________________________ 

Spørgsmål 
Maj måned, hvor udendørs festivaler starter, ligger lige om hjørnet, og hvis alle 
flytter, bliver der hurtig rift om datoer i august/september. Kan vi gøre noget for at 
hjælpe hinanden? 

Svar 
[Michael] Vi kan forsøge, men der er mange faktorer i spil, og det vil i sidste ende 
være op til den enkelte arrangør at vurdere tidspunktet. 

_______________________________________________________________ 

Spørgsmål 
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Hvis en flytning af festival ikke er mulig, og tilladelse til afholdelse kommer så sent, 
så man ikke kan nå at sælge de nødvendige billetter, så man selv kan finansiere sit 
event. 

Svar 
[Michael] I udgangspunktet ja, men vi ved stadig ikke hvilke retningslinjer der 
kommer og vil gælde (og hvilke tilhørende kompensationsmuligheder, der videre 
kan bringes i spil) for større arrangementer på den anden side af de nuværende 
meldinger, der går frem til udgangen af marts.  

_______________________________________________________________ 

Spørgsmål 
Kommunikation er en svær ting. Der er afregning, når vi åbner munden i de her 
dage. Vi bliver brugt – og måske i enkelte tilfælde også misbrugt. Kan man forestille 
sig, at Dansk Live – måske med hjælp fra de af vores organisationer, der evt. kan 
levere ressourcer – kan drifte en central offentlig platform, hvor der bliver 
informeret om situationen, og hvor festivaler kan henvise til? 

Det kan medvirke til at sikre ensrettehed, hjælpe festivaler, som har svært ved at 
finde ressourcer og overblik til at håndtere kommunikationen, holde potentielle 
festivalgæster, billetkøbere myndigheder, medier, samarbejdspartnere m.v. 
orienteret omkring den generelle situation og give os fælles styrke, når behovet er 
der, osv. Jeg tror på, at vi vil stå stærkt med sådan en offentlig platform. 
Platformen kan som sådan godt både omhandle spillesteder og festivaler. 

Svar 
[Michael] Det kunne sagtens være en god løsning. Efter to uger med opfølgning på 
de mange udmeldinger fra myndighedernes side, er vi i Dansk Live i gang med at 
skifte fokus, så vi også kan favne indsatsen på den lange bane. Ikke mindst, så vi er 
forberedt på de udmeldinger man må forvente kommer i løbet af næste uge 
omkring ophør eller forlængelse af den nuværende situation med hjemsendelse og 
arrangementsforbud mv.  

_______________________________________________________________ 

Spørgsmål 
Er det muligt at lave delvis hjemsendelse af medarbejdere. Fx så de hjemsendes 17 
ud af 37 timer uden løn? 
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Svar 
Se svar ovenfor. 

________________________________________________________________ 

Spørgsmål 
Her i huset har vi været lynhurtige til at flytte koncerter, som skulle have været 
afholdt i karantæneperioden, til nye datoer. Og nu refunderer gæsterne deres 
billetter i stor stil. Vi risikerer så at sidde med en koncert i efteråret med langt færre 
gæster – men med de samme omkostninger til honorar, de samme betingelser i 
kontrakten m.v. Hvis vi ikke havde flyttet koncerten, men bare havde aflyst, ville vi 
ikke skulle betale honorar jf. Force Majeure. 

Svar 
[Michael] Ja, det er uheldigt, hvis det falder ud på den måde. Vi har på opfordring 
af flere medlemmer lavet en kampagneindsats under temaet #BeholdDinBillet. 
Med den håber vi, at vi i fællesskab kan råbe publikum op. Der er også meget 
usikkerhed i øjeblikket og det kan være at det ændrer sig i de kommende uger, hvis 
myndighederne kommer med mere klare udmeldinger. Se mere 
på www.dansklive.dk 
  


