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Projektstøtteudvalget for Musik 
Att: Formand Bente Dahl 
Statens Kunstfond 
c/o Slots- og Kulturstyrelsen 
H. C. Andersens Boulevard 2 
1553 København K 
 

København, den 27. januar 2017 

 

Tre spørgsmål vedr. tilskud til amatørmusik 

Foranlediget af henvendelser fra flere af vore medlemsorganisationer inden for 

amatørmusikområdet tillader Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) sig herved at 

stille nedenstående tre opklarende spørgsmål, som vi anmoder om at få forelagt 

projektstøtteudvalget til besvarelse. 

Der henvises i den forbindelse til mailkorrespondance mellem konsulent Connie Nielsen, 

Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsen, og vores sekretariatsleder, Susan Fazakerley, i 

perioden 19.-22. december 2016. 

 

Spørgsmål nr. 1: Voldsom reduktion i statens tilskud til amatørmusik 

Af kunst.dk, damdk.dk og ovennævnte korrespondance ses følgende udvikling i det samlede 

tilskud (i tkr.) til amatørmusikvirksomhed: 

      2014 2015 2016 2017 

Tilskud til Dansk Amatørmusik (DAM)  4384 4383 3598 0000 

Amatørmusikpuljen    2675 2440 2440 5665 

I alt      7059 6823 6038 5665 

Heraf ses en samlet reduktion på 19,74 pct. fra 2014 til 2017 eller en reduktion på 17,97 

pct. fra 2015 til 2017 og endelig en reduktion på 6,17 pct. fra 2016 til 2017. 

Dette skal ses i sammenhæng med, at Moderniseringsstyrelsen regner med en udvikling i 

det generelle løn- og prisindex på 0,4 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015, 0,7 pct. i 2016 og 1,4 pct. i 

2017. Dermed er købekraften af det samlede tilskud yderligere reduceret med godt 3 pct. 

over de fire år. 

I beløb er tilskuddet således reduceret med 1394 tkr. fra 2014 til 2017 eller 1158 tkr. fra 

2015 til 2017. 

AKKS spørger hermed til, hvilke politiske og/eller faglige vurderinger, der ligger til grund for 

denne voldsomme nedprioritering, der overstiger de nedskæringsprocenter, der ellers er 

meldt ud for alle offentlige konti. 
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Spørgsmål 2: Fjernelse af ansøgningsmulighed for kor, orkestre og ensembler 

Af opslaget på kunst.dk om ansøgningsmuligheder for amatørmusikområdet fremgår det, at 

der kan søges af ”Amatørområdets landsdækkende organisationer og foreninger samt 

arrangører af amatørmusikaktiviteter af landsdækkende interesse.” 

Dette ses ikke at være i overensstemmelse med den gældende musiklov, hvor det i §3, 

punkt 6, hedder, at der kan ydes tilskud til ”kunstnerisk arbejdende amatørkor, 

amatørorkestre og ensembler og deres organisationer”. En formulering, som er næsten 

identisk med den formulering, der har været gældende siden den første musiklov af 1976, 

hvor det i §3, punkt 2, hed, at der kan ydes støtte til ”kunstnerisk arbejdende amatørkor, 

amatørorkestre og -ensembler og til deres organisationer”.  

Det fremgår således tydeligt, at det fra vedtagelsen af verdens første musiklov har været 

lovgivers ønske, at enkelte amatørkor, -orkestre og -ensembler skal kunne søge støtte. 

Dette har hidtil været muligt hos den såkaldte DAM-pulje på 600.000 kr. p.a., som 

projektstøtteudvalget har oplyst, at man har nedlagt. 

AKKS spørger til, hvilke politiske og/eller faglige vurderinger, der ligger til grund for 

beslutningen om helt at fjerne denne ansøgningsmulighed. 

 

Spørgsmål nr. 3: Hvordan ser fremtiden ud? 

AKKS spørger til, hvilket tilskudsniveau for amatørmusikaktiviteter der kan ventes for 2018 

og de kommende år – dette set i lyset af ovennævnte voldsomme reduktion og i det lys, at 

2017 må anses for at være et særligt overgangsår. 

 

Vi imødeser projektstøtteudvalgets svar, idet vi naturligvis står til rådighed, såfremt der 

ønskes uddybning af ovenstående. 

 

Med venlig hilsen 

AMATØRERNES KUNST & KULTUR SAMRÅD 

 

VILLY DALL 

Formand 

 


