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Ankestyrelsens brev til Aalborg Kommune 

 

Tilsynsudtalelse om Aalborg Kommunes støtte til en 

musikfestival  

Aalborg Kommune har den 8. oktober 2019 bedt Ankestyrelsen om en 

vejledende udtalelse om lovligheden af en aftale, som kommunen har 

indgået med Colorz Festival ApS. 

Resumé 

Ankestyrelsen er enig med Aalborg Kommune i, at aftalen om et tilskud 

på 600.000 kr. om året i 2020-2022 ligger inden for rammerne af, hvad 

kommunalfuldmagtsreglerne giver mulighed for. 

Ankestyrelsen har ikke taget stilling til, om den indgående aftale er i 

overensstemmelse med statsstøttereglerne. 

Sagens oplysninger 

Det fremgår af kommunens henvendelse af 8. oktober 2019, at Aalborg 

Kommune har indgået en aftale med Colorz Festival ApS om tilskud til 

Colorz Festival. 

Det fremgår af den medsendte aftale, at Colorz Festival ApS har 

tilkendegivet, at selskabet i årene 2020-2022 vil afholde Colorz Festival i 

Aalborg Kommune. 

Det fremgår videre af aftalen, at selskabet har tilkendegivet, at 

festivalen har til formål på sigt at trække de helt store internationale 

musikstjerner til byen og dermed markere Aalborg på den europæiske 

festivalscene og brande byen på den internationale kunstscene. 

Følgende fremgår også af aftalen: 

20. december 2019
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”3. Tilskud 

 3.1. Kommunen yder tilskud på 600.000 kr. hvert år i 

 2020,2021 og 2022 til afholdelse af festivalen. 

 3.2. Tilskuddet udbetales til selskabet på følgende måde:  

 Tilskuddet udbetales d. 10 januar eller snarest   

 herefter i afviklingsåret, mod dokumentation for 

 indgåede kontrakter med Kunstnere/bands. 

 3.3. Baggrunden for tilskuddet er, at der er tale om en 

 opstartsperiode, hvor selskabet ikke 

    forventer, at festivalen kan give overskud. Måtte  

    selskabet opnå et overskud, der overstiger 

    en "rimelig fortjeneste", som defineret i  

    gruppefritagelsesforordningen om støtte til 

    bl.a. kultur, (pt. artikel 2, nr. 142) i forordning nr.  

    651 /2014, afkortes tilskuddet tilsvarende. 

    Hvis selskabet udøver andre aktiviteter end afvikling 

    af selskabet, kræver det, at der sker en fuld   

    regnskabsmæssig adskillelse af disse øvrige  

    aktiviteter. 

 3.4. Kommunen kan alene yde tilskud i det omfang, det er 

 i overensstemmelse med lovgivningen, 

    herunder kommunalfuldmagtsreglerne og  

    statsstøttereglerne. Dette indebærer bl.a., 

    at tilskuddet kun må anvendes til lovlige kommunale 

    formål, og at tilskuddet derfor skal 

    øremærkes til sådanne formål. Som lovlige  

    kommunale formål anses bl.a. indkøb af musik- 

    og kulturydelser, og projekter der understøtter 

    foreningslivets ikke-kommercielle aktiviteter. 

  3.5. Selskabet fremlægger inden den 31.12 hvert år 

 budget for festivalen i det kommende år. 

 3.6. Selskabet aflægger regnskab for festivalen inden 31. 

 hvert år, regnskabet skal være påtegnet af en 

   statsautoriseret eller registreret revisor, og skal  

   aflægges i henhold til danske revisionsstandarder. 
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 3.7. Selskabet giver efter anmodning kommunen indsigt i 

 alle regnskabsmæssige og kontraktmæssige 

    forhold, der vedrører festivalen. 

 3.8. Alle dokumenter der er modtaget af kommunen, er 

 omfattet af reglerne om aktindsigt i bl.a. 

 offentlighedsloven. 

 3.9. Parterne afholder hvert år et evalueringsmøde.” 

Ankestyrelsen har den 15. oktober 2019 blandt andet bedt kommunen 

om at oplyse, hvad kommunen konkret er i tvivl om med hensyn til 

lovligheden af aftalen. Ankestyrelsen har også bedt kommunen om at 

oplyse, hvad der taler for og imod lovligheden af kommunens retlige 

vurdering.  

Aalborg Kommune har den 19. november 2019 sendt et udfyldt skema til 

Ankestyrelsen. 

Aalborg Kommune har den 19. november 2019 oplyst, at kommunen er i 

tvivl om, hvorvidt betingelserne i aftalen er tilstrækkelige til at sikre, at 

støtten er øremærket til kulturformål. Kommunen har henvist til, at 

Colorz Festival ApS er et selskab med et kommercielt formål. 

Aalborg Kommune har samtidig vurderet, at aftalen er lovlig efter 

kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøttereglerne. Kommunen har 

henvist til Statsforvaltningens udtalelse af 18. oktober 2016 om Odense 

Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox. 

Sådan vurderer vi sagen 

Spørgsmålet om Aalborg Kommunes støtte til afholdelse af Colorz 

Festival ses ikke at være reguleret i den skrevne lovgivning og må derfor 

afgøres efter de uskrevne regler om kommuners opgavevaretagelse; de 

såkaldte kommunalfuldmagtsregler. 

Kommuner må efter kommunalfuldmagtsreglerne som hovedregel ikke 

yde direkte eller indirekte individuel støtte til erhvervsvirksomheder. 

Kommuner kan dog yde individuel økonomisk støtte, hvis de derved 

varetager en lovlig kommunal interesse. 

Et klassisk eksempel på aktiviteter, som kommuner kan varetage eller 

støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne, er kulturaktiviteter.  
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Hvis en kommune støtter en koncert, der arrangeres af en privat 

virksomhed, der også har aktiviteter, som kommunen ikke selv kan 

varetage, skal støtten øremærkes til den lovlige opgave.  

Det er en forudsætning, at kommunen fører kontrol med, at 

virksomheden kun bruger de kommunale midler til den pågældende 

kommunale opgave. Det kan bl.a. ske ved, at kommunen modtager 

regnskabsbilag eller ved revisorerklæring om midlernes anvendelse. 

Det er endvidere en betingelse, at virksomheden ikke opnår et unormalt 

stort udbytte. Det skyldes, at kommunen ikke må anvende sine midler til 

at sikre virksomheden en økonomisk gevinst på kommunens bekostning. 

Kommunen skal derfor sikre sig, at udbyttebetalingen fra en støttet 

privat virksomhed bliver af begrænset omfang. Det antages, at dette 

indebærer, at virksomhedens udbytte må begrænses til, hvad der svarer 

til normal forrentning af den investerede kapital. 

Ankestyrelsen henviser til Kommunernes opgaver, Karsten Revsbech, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave, 2015, side 337 og 246. 

Endelig gælder et krav om forholdsmæssighed, som indebærer, at der 

kun kan ydes støtte til en aktivitet i et omfang, der svarer til den 

kommunale interesse. 

Ankestyrelsen er enig med Aalborg Kommune i, at aftalen om et tilskud 

på 600.000 kr. om året i 2020-2022 ligger inden for rammerne af, hvad 

kommunalfuldmagtsreglerne giver mulighed for. 

Ankestyrelsen henviser til, at støtte til en musikfestival er et lovligt 

kommunalt formål, og at Aalborg Kommune i relevant og tilstrækkeligt 

omfang har sikret sig, at tilskuddet er øremærket til aktiviteter, som 

kommunen lovligt kan støtte. 

Ankestyrelsen henviser også til, at kommunen ifølge aftalen har de 

relevante og som udgangspunkt tilstrækkelige muligheder for at 

kontrollere, at tilskuddet rent faktisk alene går til de aktiviteter, som 

kommunen lovligt kan støtte. 

Ankestyrelsen henviser desuden til, at det fremgår af aftalen, at hvis 

selskabet opnår et overskud, der overstiger en "rimelig fortjeneste", 

afkortes tilskuddet tilsvarende. Kravet om udbyttebegrænsning ses 

således at være iagttaget. 
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Som det fremgår ovenfor har Aalborg Kommune vurderet, at aftalen er 

lovlig efter statsstøttereglerne. Kommunen har henvist til 

Statsforvaltningens udtalelse af 18. oktober 2016 om Odense Kommunes 

engagement i musikfestivalen Tinderbox. 

Det fremgår af Statsforvaltningens udtalelse om Tinderbox, at 

kommunens advokat havde redegjort for, at de generelle betingelser i 

gruppefritagelsesforordningen konkret var opfyldt, og at det derfor var 

vurderet, at kommunen kunne yde tilskud uden forudgående anmeldelse 

til og godkendelse af Kommissionen. Det fremgår også af udtalelsen, at 

advokaten havde oplyst, at spørgsmålet om, hvorvidt beregningen af 

forrentningsgraden var i overensstemmelse med 

gruppefritagelsesforordningen, havde været forelagt for Kommissionen. 

Statsforvaltningen fandt på den baggrund ikke anledning til at gå ind i 

nærmere undersøgelser af tilskudsaftalens overensstemmelse med 

statsstøttereglerne. 

Aalborg Kommune har ikke redegjort for, hvorfor kommunen har 

vurderet, at aftalen er i overensstemmelse med statsstøttereglerne. 

Ankestyrelsen kan derfor ikke på det foreliggende grundlag tage stilling 

til, om den indgående aftale er i overensstemmelse med 

statsstøttereglerne.  

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk. 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 

48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.  

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 

eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven.  

Venlig hilsen 

Dorthe Langelund 




