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Stimuli af oplevelsesindustrien 

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternati-
vet er enige om at understøtte oplevelsesøkonomien, herunder restauranter, hotel-
ler mv. De konkrete initiativer skal træde i kraft parallelt med udbetalingen af de 
resterende indefrosne feriemidler og under hensyn til udviklingen i COVID-19-
pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der af-
sættes derfor med Aftale om finansloven for 2021 samlet set 750 mio. kr. i 2021 til 
stimuli af oplevelsesøkonomien., jf. tabel 1.  

Der afsættes 250 mio. kr. i 2021 til at støtte oplevelsesindustrien gennem civilsam-
fundets indsatser for udsatte og sårbare borgere, herunder mennesker med handi-
cap. Midlerne målrettes civilsamfundsaktører på området, og indsatserne kan fx 
omfatte gavekort til oplevelser (fx restauranter, hoteller, biografer og forlystelses-
parker). Det skal i videst muligt omfang ske, så det samtidig understøtter omsæt-
ning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som ty-
pisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Indsatserne vil 
skulle ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-
19.  

Dertil afsættes 250 mio. kr. i 2021 til at støtte oplevelsesindustrien gennem aktivi-
teter på social- og ældreområdet. Under COVID-19-restriktionerne kan socialt 
udsatte og sårbare grupper, herunder mennesker med handicap, på social- og æld-
reområdet opleve isolation og ensomhed. Formålet er at iværksætte aktiviteter 
målrettet målgruppen og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos 
virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsæt-
ningsnedgang som følge af COVID-19. Midlerne forankres i kommunerne, så 
støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.  

Endeligt afsættes der i alt 250 mio. kr. i 2021 til at støtte oplevelsesindustrien gen-
nem skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelsesøkonomi. Der ind-
føres midlertidigt i 2021 en særskilt skattefritagelse af gavekort til restaurations-
ydelser med en beløbsgrænse på 1.200 kr. årligt, som kan bruges til hoteller, re-
stauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger mv. Gavekortet 
må ikke kunne ombyttes til kontanter. 
 

Tabel 1 
Stimuli af oplevelsesøkonomien 

 

Mio. kr. (2021-pl) 2021 2022 2023 2024 
Støtte til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundets ind-
satser for udsatte og sårbare borgere 250 - - - 

Støtte til oplevelsesindustrien gennem aktiviteter på social- 
og ældreområdet 250 - - - 

Støtte til oplevelsesindustrien gennem skattefritagelse af ar-
bejdsgiverbetalt gavekort til oplevelsesøkonomi 250 - - - 

I alt 750 - - - 
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