DI

Den 22. marts 2021

Langsigtet hjælp til større venues
Forslag
Det er et fremskridt i den politiske håndtering af Covid-19-krisen, at der nu er indgået aftale om at forlænge ’arrangørordningen’ helt til udgangen af august 2021. Det vidner om en bred
politisk vilje til at give festivaler mv. langsigtet vished om de
økonomiske rammer, de kan planlægge under.
DI foreslår nu i forlængelse heraf en tilsvarende langsigtet løsning for større indendørs venues såsom spillesteder,
multiarenaer, messe- og konferencecentre.
Det bør garanteres, at større indendørs venues er berettigede til
kompensation for faste omkostninger, så længe der er restriktioner.
Ordningen bør ligeledes tage højde for, at de større venues har
en lang genopstart ved at garantere en trappebaseret kompensation for faste omkostninger, i en periode på tre måneder fra
ophævelse af forsamlingsforbud.

Udfordring
Spillesteder, multiarenaer, messe- og konferencecentre er kendetegnet ved, at en meget stor del af omkostningerne er faste
(husleje, renhold, vedligehold, el, vand, varme, afskrivninger og
lignende).
De er ligeledes karakteriseret ved en lang planlægningshorisont.
Store arrangementer kræver minimum tre-fire måneders planlægning, markedsføring og billetsalg. Aktiviteter som først kan
sættes i gang, når man har en dato for fuld genåbning at sigte
efter. I denne periode vil virksomheden stort set ikke have mulighed for at generere indtægter, men alene udgifter.
Der er derfor behov for,
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tilsagn nu om langsigtet kompensation til de større venues,
der kan give virksomhederne tryghed og sikkerhed i deres
planlægning
at der ydes kompensation til disse virksomheder i en periode
efter fuld genåbning kompensation for herved at sikre økonomisk rygdækning på længere sigt til de virksomheder, der
har en lang genopstartsfase, og som derfor først reelt vil få
gang i deres aktiviteter måneder efter, at de både juridisk og
de facto er blevet genåbne

Hermed sikres, at arrangørerne har fungerende spillesteder at
benytte, når det igen vurderes sundhedsfagligt forsvarligt at afvikle arrangementer indendørs. Samtidig vil en langsigtet løsning skabe parallelitet i behandlingen af aktører, hvis forretning
er baseret på store forsamlinger af mennesker.
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