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Kulturministeriet 
att.: Rikke Rasmussen Juel 
rrj@kum.dk 

 
Christianshavn, den 10. august 2021 

 
Høring over lovudkast – Slots- og Kulturstyrelsens behandling af data, j.nr. 21/04658 

 
Dansk Forfatterforening takker for muligheden for at afgive høringssvar. Foreningen værdsætter, at der er 
indført COVID-19-kompensationsordninger for kulturlivet, og med det følger selvfølgelig et tilsyn med 
brugen af ordningerne. 
Vi hæfter os dog ved, at konsekvenserne af loven vil kunne være uforholdsmæssigt store for den, der bliver 
anmeldt af en whistleblower, hvis anmeldelsen beror på en fejlslutning, uvidenhed eller regulær chikane. 
Også i disse situationer vil anmeldelsen betyde, at udbetalingerne stopper, så allerede planlagte aktiviteter 
må sættes i bero. Samtidig kan den begrænsede indsigtsret muligvis hindre den, der bliver anmeldt, i at 
forstå, hvad anmeldelsen egentlig går ud på.  
På den baggrund foreslår vi: 

 At partshøring ikke fravælges, selv hvis whistleblowerens navn tilbageholdes. Den anmeldte skal 
hurtigst muligt gøres bekendt med anklagernes indhold og have mulighed for at svare på 
anmeldelsen. 

 At beslutningen om, hvorvidt udbetalinger skal sættes i bero, først træffes, når den anmeldte har 
haft lejlighed til at komme med bemærkninger til anmeldelsen. 

 At myndigheden skal behandle den anmeldte som uskyldig, indtil det modsatte er tilstrækkeligt 
bevist efter almindelige regler på området. 

 At anmeldelser skal behandles hurtigst muligt af hensyn til såvel anmelderen som den anmeldte 
(”Fast track”). 

 
Med venlig hilsen 

 
Morten Visby 
Formand for Dansk Forfatterforening 
 
 



Fra: Jesper Kiholm Andersen <Jesper.Kiholm@SKTST.DK>  
Sendt: 13. august 2021 06:05 
Til: Rikke Rasmussen Juel <rrj@kum.dk> 
Emne: Høring over lovudkast – Slots- og Kulturstyrelsens behandling af data, j.nr. 21/04658 
 
 
 
Til Kulturministeriet 
 

  

  
Høringssvar til forslag til lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn vedr. COVID-19-
kompensationsordninger mv. på Kulturministeriets område  
 
 
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har 
bemærkninger til det modtagne forslag. 

   
Med venlig hilsen 
  

Jesper Kiholm 
Funktionsleder 
Skatterevisor / Master i skat 
 

  
 
 
Skatterevisorforeningen 

  
Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg 
Skattestyrelsen 
Sorsigvej 35 
6760  Ribe 
Telefon: 72389468 
Mail: jesper.kiholm@sktst.dk 
Mobiltelefon: 20487375 
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København. 13. august 2021 

 

 
Dansk Folkeoplysnings Samråds høringssvar vedrørende lov om Slots- og 
Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn vedr. COVID-19-kompensationsordninger mv. på 
Kulturministeriets område 
 
Dansk Folkeoplysnings Samråd takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende 
ovennævnte lovforslag. Vi har følgende bemærkninger til lovforslaget: 
 

1. Folkeoplysningen sætter pris på de politisk vedtagne kompensationsordninger, som i mange 
tilfælde har reddet folkeoplysende foreninger fra at måtte lukke som konsekvens af 
nedlukningerne. Det er dog ingen hemmelighed, at de folkeoplysende aktører har brugt 
rigtig meget tid og energi på at finde rundt i kompensationsordningerne og på selve 
ansøgningerne. Derfor henstiller vi til, at det kommende kontrol- og tilsynsarbejde ikke 
pålægger de folkeoplysende foreninger mere arbejde end allerhøjst nødvendigt, da 
foreningerne har et stort efterslæb med at få deres kerneopgave i omdrejninger igen. 

 
2. På side 8 under punkt 2.1.3 (Den foreslåede ordning) angives, at ”…lovforslaget ikke har en 

nærmere afgrænsning af de oplysninger, der kan indsamles, behandles, samkøres og 
videregives i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens kontrolopgaver vedr. COVID-19-
kompensationsordninger mv.”.  Umiddelbart nedenunder angives det, at Kulturministeriet 
kan fastsætte nærmere regler om Slots- og Kulturstyrelsens tilsyns- og kontrolopgaver, 
herunder til hvilke myndigheder, der skal ske videregivelse, hvornår sletning af oplysninger 
skal finde sted, og om de tekniske foranstaltninger, der skal iagttages ved behandlingen.  
 
Vi finder, at der ud fra et gennemsigtighedsprincip i et lovforslag, der har at gøre med så 
personfølsomme data som dette, så vidt muligt bør angives så specifikke regler som 
overhovedet muligt. Beføjelsen til Kulturministeren om at denne kan fastsætte nærmere 
regler på bekendtgørelsesniveau giver organisationerne på kulturområdet ringe muligheder 
for at gøre sig bekendte med krav til kontrol og tilsyn ud fra lovteksten. Det kan risikere at 
stille de relevante aktører i situationer, hvor kontrol og tilsyn langt overstiger behov og 
rimelighed, når man tager aktørernes størrelse og ressourcer i betragtning. 
 
Vi anbefaler derfor, at det i lovforslaget udspecificeres, hvilke nærmere regler for kontrol og 
tilsyn, der påtænkes indført, samt ikke mindst omfanget af det kommende kontrol– og 
tilsynsarbejde og den deraf følgende konsekvens for organisationer under Kulturministeriets 
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område. Gøres dette ikke, men henlægges som bemyndigelse til ministeren, er vi bange for at 
kulturlivet kan risikere at pålægges uforholdsmæssige kontrol- og tilsynskrav set i forhold til 
den kompensation, der er modtaget.  
 
Vi har ikke bemærkninger til whistleblowerordningen eller tavshedspligten ifm. hvidvask. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carolina Magdalene Maier, 
Sekretariatschef 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: 19kontor@rigsrevisionen.dk <19kontor@rigsrevisionen.dk>  
Sendt: 16. august 2021 07:53 
Til: Rikke Rasmussen Juel <rrj@kum.dk> 
Emne: Høring over lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn vedr. COVID-19-
kompensationsordninger mv. på Kulturministeriets område 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har den 6. august 2021 sendt lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn 
vedr. Covid-19 kompensationsordninger mv. på Kulturministeriets område i høring.  
 
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 
(Lovbekendtgørelse nr. 101 af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have 
betydning for Rigsrevisionens opgaver.  
  
Vi har gennemgået lovforslaget og ingen bemærkninger.  
 
Med venlig hilsen  
  
Mette E. Matthiasen 
Specialkonsulent 
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DK-1301 København K 
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Dir. +45 33 92 85 73  
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www.rigsrevisionen.dk  
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Kulturministeriet  
Att. Rikke Rasmussen Juel 
Nyropsgade 2 
1203 København K 
 

Høringssvar vedr. ”Høring over lovudkast – Slots- og 
Kulturstyrelsens behandling af data, j.nr. 21/04658”. 
 
KL takker for modtagelsen af forslag til lov om Slots- og Kulturstyrelsens 
kontrol og tilsyn vedr. COVID-19-kompensationsordninger mv. på 
Kulturministeriets område. 
 
KL billiger styrkelsen af Slots- og Ejendomsstyrelsens kontrol med 
udbetalingerne af COVID-19-kompensationsordningerne, herunder 
forslagene om at Slots- og Ejendomsstyrelsen: 

- får mulighed for at samkøre oplysninger fra andre offentlige 
myndigheder 

- får terminaladgang til nødvendige oplysninger i 
Indkomstregisteret 

- etablerer en whistleblowerordning  
- og at der indføres en særskilt tavshedspligt for ansatte 

vedrørende oplysninger fra Hvidvaskningssekretariatet. 
 
KL lægger vægt på, at ovenstående beføjelser er tidsbegrænset og alene 
gælder i forbindelse med kontrollen af udbetalinger i forbindelse med 
COVID-19-kompensationsordningen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Karoline Amalie Steen 
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AOF Danmark 

Molestien 7, 4. 

2450 København SV 

Telefon 41 88 77 70 

aofdk@aof.dk  

www.aof.dk 

John Meinert Jacobsen  

Adm. direktør  

AOF Danmark 

 

+45 41887770   

John@aof.dk 

27.  august 2021 

/HB 

 

 

 

Vedr.:  ”Høring over lovudkast – Slots- og Kulturstyrelsens behandling af data, 

j.nr. 21/04658” 

 

 

AOF Danmark takker for muligheden for at indgive høringssvar vedr. forslag til lov om Slots- 

og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn vedr. COVID-19-kompensationsordninger mv. på 

Kulturministeriets område.  

Vi tager til efterretning, at: 

• Slots- og Kulturstyrelsen vil foretage samkøring af oplysninger fra andre offentlige 

myndigheder ifb. med administration, tilsyn- og kontrolopgaver forbundet med Covid-

19 kompensationsordninger. 

• Styrelsen vil ligeledes etablere en whistleblowerordning ifb. med styrelsens 

administration af Covid-19 kompensationsordninger. 

• Styrelsens ansatte får særlig tavshedspligt vedr. underretninger med tilknytning til 

Covid-19 fra Hvidvasksekretariatet.  

Vi noterer ligeledes, at loven træder i kraft 15. november og ophæves den 31. december 2023. 

AOF Danmark har ingen yderligere bemærkninger til forslaget. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

John Meinert Jacobsen  

Adm. direktør, AOF Danmark 

Kulturministeriet 

Specialkonsulent Rikke Rasmussen Juel 

rrj@kum.dk 

mailto:rrj@kum.dk

