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Q&A til Webinar 2. april 2020 
Her følger svar på de spørgsmål som blev stillet op til Webinaret d. 2. april 
med Dansk Live, KPMG og Sirius advokater.  

 

Spørgsmål 

Kender man maks. på hjælpepakke for aflyste arrangementer - 
festivalerne kommer jo snart? 

Svar 

ja, der er i det tilhørende aktstykke afsat ca. 585 mio. kr. i ordningen 
frem til 9 juni. I første omgang var det 91 mio. kr.  

 

Spørgsmål 

Hvornår er man ikke forpligtet til at tilbagebetale billetindtægter? 

Svar 

Udgangspunktet er, at man i forbrugerforhold er forpligtet til at 
tilbagebetale indtægten. Man kan dog altid foreslå ombytning eller 
ændring, og så kan forbrugeren acceptere. Derudover er der en 
mulighed for at ændre i et vist omfang, hvis ikke det er til ulempe for 
forbrugeren, men det kan være svært at håndtere med den mængde, 
som man ofte taler om. 

 

Spørgsmål 

Hvordan ser situationen ud mht. at finde nogle holdbare løsninger på 
refusion/omfordeling af billetter ved aflysning af større festivaler? Kan 
man godt tillade sig at omstøde billetterne, så de gælder til næste års 
festival? Hvilke juridiske og økonomiske løsninger har der været på 
bordet hos eksempelvis SPOT, Bloom og Heartland? 

Svar 

I kan ikke ensrette jeres tiltag, da det kan være i strid med 
konkurrenceretlige regler. I kan af frivillighedens vej bede forbrugerne 
acceptere det, eller Dansk Live kan få held med at få ændret lovgivning 
midlertidigt på dette punkt som en hjælpepakke. 
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Spørgsmål 

Ifm. det et nye kontraktlige coronaforbehold, der arbejdes på i forhold 
til de danske agenter, kan dette gøres internationalt i så bredt 
dækkende engelsk formulering som muligt? 

Svar 

Ja, det er aftalt med Dansk Live, at vi udarbejder en sådan hurtigst 
muligt.  

 

Spørgsmål 

Hvorledes kan vi komme ud af vores underskrevne musikerkontrakter? 

Svar 

Det kommer desværre helt an på kontrakternes indhold. Der er flere 
forskellige standarder både i DK og globalt. Helt centralt er det 
selvfølgeligt også, om der kan påberåbes Force Majeure. Du er 
velkommen til at tage fat i Dansk Live, da der kommer en hotline, eller 
du kan vælge at anvende advokataftalen. 

 

Spørgsmål 

I den hidtidige kompensationsordning gældende til 31. marts fremgik 
det som et krav, at arrangøren ikke måtte påberåbe sig force majeure 
overfor leverandøren. Er det korrekt forstået at det er ændret ifm. 
forlængelsen? 

Svar 

Der er ikke formuleret noget herom i det tilhørende faktaark til 
forlængelsen og i aktstykket står der, at forudsætningerne for at opnå 
kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer er de samme 
som i den eksisterende ordning,  

 

Spørgsmål 

Når man skal opgøre mistet indtjening - festival ikke bliver afholdt - 
tager man da udgangspunkt i budget eller skeler man til sidste års 
regnskab? 

Svar 

Det er kun dit tab som dækkes. Ikke mistet indtjening, så det er kun det 
konkrete tab du har realiseret der dækkes. 
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Spørgsmål 

Vi er jo 100% nedlukkede. Hvordan med Lønkompensation til 
timelønnede medarbejdere (fx fast 5 timer om ugen), men uden 
kontrakt?  

Svar 

Lønkompensation gælder for bestående ansættelsesforhold, såvel 
fastansatte som deltidsansatte. Jeg ville dog lige undersøge ordningen 
nærmere eller tage en snak med revisoren om de pågældende 
medarbejdere.  

 

Spørgsmål 

Kan man tage forventet barindtægter med i perioden? også selv om 
flere af koncerterne er flyttet. 

Svar  

I kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer kan 
der kompenseres for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, fx 
indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad/drikkevarer 
og merchandise, reklameindtægter mv. Det er dog en forudsætning, at 
kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste for arrangøren. 

 

Spørgsmål 

Skal man dokumentere De koncerter, der skulle have været afholdt, 
men som er aflyst eller flyttede? 

Svar 

Hvis man ønsker kompensation, skal man kunne dokumentere tabet. 
Dokumentationskravene fremgår af de enkelte ordninger.  

 

Spørgsmål 

På virksomhedsguiden står, der at man ikke må påkalde sig Force 
Majeure hvis man ønsker at benytte sig af kompensationspakken til 
arrangører – I siger det modsatte, at man skal påberåbe sig Force 
Majeure? 

Svar 

Det vil være en afvejning i den enkelte situation, hvilken vej det giver 
bedst mening at gå. Vi anbefaler at starte med en dialog med 
modparten om muligheder og benytte force majeure som sidste udvej. 



 

4 
 

Hvis man vælger at benytte de forskellige kompensationsordninger, kan 
der være krav til muligheden for ikke at benytte force majeure.  

 

Spørgsmål 

Er det realistisk at der bliver åbnet for udendørs koncerter hele 
sommeren / Hvordan ser Dansk Live muligheden for festival afholdelse i 
år? 

Svar 

Vi håber fortsat at det bliver muligt at gennemføre flest mulige festivaler 
til sommer, men det er desværre umuligt at sige på nuværende 
tidspunkt, hvad der er realistisk, da de overordnede udmeldinger typisk 
kun kigger 2-3 uger frem.  

 

Spørgsmål 

Er det først muligt at udsætte en festival når regeringen har meldt ud 
hvorledes samfundet skal opstartes igen?  

Svar 

Man bør afvente detaljerne i den melding der forventeligt kommer 
inden eller omkring påske omkring mulighederne ifm. genåbningen. 
Myndighederne har indtil videre kun set et par uger frem. 
Kompensationsordningen for større arrangementer er dog netop blevet 
forlænget til d. 9 juni, hvilket kunne tyde på at et forbud mod større 
forsamlinger fastholdes et stykke tid endnu.  

 

Spørgsmål 

Hvordan stilles arrangementer som er uden for regeringens nuværende 
karantæneperiode (medio juni), men som oplever svigtende billetsalg 
grundet Corona?  

Svar 

Der er en generel opfordring fra myndighederne til at minimere udgifter 
i de kommende måneder. Det er umiddelbart ikke forventningen at man 
vil kunne kompenseres for svigtende billetsalg efter den udmeldte dato.  
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Spørgsmål 

Er der gang i forskellige hjælpepakker til koncerter og arrangementer 
med under 1000 gæster i kapacitet?  

Svar 

Ja, men som en del af de alm. hjælpepakker, fx lønkompensation og 
faste udgifter.  

 

Spørgsmål 

Hvordan står vi ift. hjælpepakkerne hvis vi har flyttet en udsolgt koncert 
på en god dag fra "karensperioden" til f.eks. en onsdag i september - og 
derved mister ½ af gæsterne og ½ delen af baromsætningen?  

Svar 

Det tror jeg desværre ikke, der vil være kompensationsmulighed til.  

 

Spørgsmål 

Er der nyt ift. dialog og drøftelse af "hjælpe-pakker" til de kommunale 
og/eller kommunalt og statsligt finansierede 
spillesteder/kulturinstitutioner?  

Svar 

Der arbejdes i øjeblikket på på at bestemmelserne omkring offentligt 
tilskud ændres. Så flere kan søge kompensation. Det er dog endnu uvist, 
hvordan det lander.  

 

Spørgsmål 

Hvis ikke, er der så lokale drøftelser som vi kan dele - og hvad betyder 
den løsning, som politikerne i KBH er blevet enige om, ift. de enkelte 
spillesteder? 

Svar 

Aftalen i Københavns Kommune betyder, at de fremrykker udbetalingen 
af tilskud både nu og senere på året. Det bidrager primært til at styrke 
likviditeten i kulturinstitutionerne. Vi kan kun anbefale, at I opfordre jeres 
lokale politikere til at overveje tilsvarende ordning.  
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Spørgsmål 

For langt de fleste er artisthonorarer en meget stor økonomisk post. 
Vurdere i at dette kan være en underlagt force majeure, hvis 
myndighederne aflyser eller hvis umulighed gør at man ikke længere 
kan nå at planlægge og afvikle.  

Svar 

Det afhænger af flere ting, blandt andet arrangementets størrelse. Hvis 
det er mere end 1.000 deltagere vil udgifter til kunstnerhonorar godt 
kunne kompenseres ift. kompensationsordningen for større 
arrangementer.  

 

Spørgsmål 

Hvis der intet står skrevet om Force Majeure i en kontrakt, hvilke regler 
gælder så? 

Svar 

Der gælder fortsat almindelige regler omring force majeure, selv hvis 
det ikke er formuleret i aftalen. 

 

Spørgsmål  

Uanset, om der er nævnt Force Majeure eller ej, er det så en dialog, 
mellem festivalen og leverandøren, der kommer til at afgøre, hvor stort 
et beløb, vi som festival skal betale til leverandøren? 

Svar 

Det kommer i sidste ende an på forhandlingerne med modparten. Vi 
anbefaler dog at man starter med dialogen.  

 

Spørgsmål 

Jeg går ikke ud fra, at hvis det intet står nævnt i kontrakterne omkring 
aflysning eller Force Majeure, at vi så slipper og intet skal betale til 
leverandøren? 

Svar 

Se svar i oplæg. 
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Spørgsmål 

Hvad er definitionen på et "Unikt arrangement"? 

Svar 

Det er der desværre ikke kommet en fuldstændig afklaring på endnu, 
men det er bekræftet at turne-virksomhed kan godkendes. Læs evt. 
følgende artikel på DR hvor Erhvervsministeren og flere ordfører 
kommenterer sagen.  

 

Spørgsmål 

Generalforsamlinger hvordan med dem, hvor længe må man udskyde? 

Svar 

Se svar i oplægget 

 

Spørgsmål 

Findes der værktøjer til online hemmelig afstemning? 

Svar 

Ja – men vær opmærksom på hvilke muligheder vedtægterne 
foreskriver jf. oplægget 

 

Spørgsmål 

Hjælpepakkerne hvordan fungerer de og er der nogle downsides? 

Svar 

Hjælpepakkerne skal medvirke til at styrke virksomhedernes likviditet, 
lånemuligheder samt kompensere for personalelønninger og faste 
udgifter så man kan undgå fyringer og konkurs. Der er en del krav, 
blandt andet at man ikke kan afskedige de kompenserede 
medarbejdere i perioden og at de ikke må arbejde. Man kan læse mere 
om de enkelte ordninger på www.virksohedsguiden.dk  
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Spørgsmål 

Har svært ved at finde noget om de kommunale spillesteder. Er der 
noget nyt for disse i de hjælpeordninger der bliver lanceret? 

 

Svar 

Hvis man er kommunalt spillested (med kommunalt CVR/P nummer) vil 
man være en del af kommunen og kan derfor ikke benytte de generelle 
hjælpepakker, der er rettet mod erhvervslivet. Hvis man har måtte aflyse 
koncerter med mere end 1.000 deltagere kan man dog søge 
kompensationsordningen for større arrangementer.  

 

Spørgsmål 

Er et kommunalt koncertsted med 2 mio i støtte og egenindtjening på 4 
mio i spil til at kunne bruge hjælpepakkerne? 

Svar 

Umiddelbart ja. Det er kun hvis det offentlige tilskud overstiger 50 pct.  

 

Spørgsmål 

Hvordan ser det ud får de organisationer som ligger over 50% 
tilskudsgrænsen? 

Svar 

Der forhandles i øjeblikket om dette og vi er dialog med ministerierne 
om de konkrete udfordringer med ordningen, og vi oplever at der bliver 
lyttet til vores (og andre kulturorganisationers) input.  


