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Anbefalinger til Filmaftale 2019-2022

Vores målsætninger for 2019-2022 er derfor, at:

01

Filmpengene skal anvendes til spillefilm og
dokumentarfilm med en fordeling på 80% til spillefilm
og 20% til dokumentar (samme fordelingsnøgle som
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den tidligere filmpengeordning).
02

Hver femte streamede film og tv-serie på udbudte
streamingtjenester i Danmark skal være dansk.

03
		

Sikre deltagelse i hovedkonkurrencen i mindst tre
internationale A-festivaler hvert år og mindst én

I Krig og Kærlighed
Fridthjof Film

Oscar-nominering i Filmaftaleperioden.

Spillefilm

04

- et af tidens stærkeste kulturaftryk

05

Mindst fem danske film skal hvert år sælge mere end
300.000 billetter og minimum én af disse skal sælge
mere end 500.000 billetter.

Langt de fleste danskere har et stærkt

Spillefilmen er ganske enkelt et af tidens

og passioneret forhold til dansk

stærkeste kulturaftryk. Det forpligter os som

spillefilm. I forbindelse med vores

filmbranche - og jer som politikere.

kærestebrevskampagne i foråret fik vi

Derfor er det vores mål, at forhandlingerne

genfortalt scene efter scene fra danske

om Filmaftale 2019-2022 resulterer i en

film, som havde gjort et uudsletteligt indtryk

styrkelse af dansk spillefilm.

på brevskriverne. Scener, der var rørende,

På trods af, at dansk spillefilm er i skarpere

underholdende eller skræmmende - og

konkurrence end nogensinde før, så er vores

scener, der gav masser af stof til eftertanke.

ambitioner store.

Vi vil skabe større budgetmæssig diversitet i dansk film.
Det kræver en differentiering i Det Danske Filminstituts
(DFI) støttetildeling, så det er muligt at producere såvel
store som små film.

06

Low budget ordningen nedlægges, idet disse film fremover
produceres under hhv. Markeds- og Konsulentordningen.
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Realiteten er, at de ambitiøse mål kun kan nåes ved følgende:
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Vores
ambition
Vores ambition for den kommende periode

01 Sikre bundfinansieringen af danske film.
02 Skabe faste rammer for TV2 og DRs køb
af visningsrettigheder til danske film.
03 Styrke udviklingen af nyt talent.

er at skabe film, der kan begejstre og
underholde, skabe debat, refleksion og
læring. Film, der kan nå hver eneste dansker
der, hvor de er - i biografen, på sofaen
eller i toget, fordi dansk film er en driver for
dannelse og fælles oplevelser, som vi ikke
kan være foruden.
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04 Automatisere lanceringsstøtten.
05 Gøre det attraktivt at producere film,
der når et stort publikum.
06 Sikre at alle aktører bidrager økonomisk
til at udvikle dansk film.
07 Styrke indsatsen mod ulovlig download.
Charmøren
Good Company Films
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Producentforeningens ønsker i forbindelse med den nye
ordnings udmøntning i Filmaftalen, er følgende:
01

Filmpengene skal anvendes til spillefilm og dokumentarfilm
med en fordeling på 80% til spillefilm og 20% til dokumentar
(samme fordelingsnøgle som den tidligere filmpengeordning).

De regionale filmpenge:

01

Sikre
bundfinansieringen
af danske film

Ternet Ninja
A. Film Production og Sudoku
& Pop Up Production

TV2s og DRs filmforpligtelse er afskaffet, og

02

som filmpenge, der stadig er en del af bundfinansieringen af
dansk film.
03

Filmpengene betragtes som bløde penge - uden tilbagebetaling.

04

De regionale filmpenge (35 mio. kr.) skal samlet set støtte 6-8
film om året. Hertil kommer et antal dokumentarfilm.

05

Regionale krav må ikke spærre for muligheden for anden
finansiering. Det vil sige, at en film, der støttes med regionale

som kompensation er der afsat 120 mio. kr.,

filmpenge, ikke må være påhæftet krav om indspilning eller
spend i den pågældende region.

som skal fordeles via et nyt system, der ikke
er etableret endnu.

De 35 mio. kr. der er allokeret til de regionale filmfonde, betragtes

06

Det fremgår af den nuværende filmaftale, at DFI skal reservere
i alt 7 mio kr. årligt til hhv. Filmfyn og Den Vestdanske Filmpulje.

Filmpengene er en afgørende

Filmpengene blev tildelt fra TV2 og

For at styrke mulighederne for filmproduktion i hele landet,

bundfinansiering af danske film. De 120

DR uden krav om ejerskab, men med

anbefaler Producentforeningen, at de 14 mio. kr. årligt

mio. kr. udgør, sammen med Det Danske

visningsrettigheder til de to tv-stationer.

kan anvendes af DFI som støtte til meromkostninger f.eks.

Filminstituts støttemidler på 140 mio. kr., det

Det er afgørende, at filmpengene

transport, ophold o.a. ved filmproduktion i både Filmfyn og Den

økonomiske sikkerhedsnet under dansk film.

også fremadrettet bliver en del af

Vestdanske Filmpuljes områder såvel som i resten af landet.

Uden dem, ingen danske film.

bundfinansieringen af dansk film.
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De resterende filmpenge:
07

Fordelingen og administrationen af de resterende filmpenge
på 69 mio. kr. (120 mio. kr. minus de regionale 35 mio. kr. og
minus de 16 mio. kr. til talentudvikling (New Danish Screen))
placeres på DFI i en seperat ordning.

08

Ordningen på DFI etableres som en 2-årig forsøgsordning, der
evalueres, når Public Service Puljen har fungeret i 12 måneder på
de nye vilkår (1. januar 2021).

09

De 69 mio. kr. udgør bundfinansieringen af de 16-18 danske
spillefilm, der ikke får bundfinansiering fra de to regionale puljer.
For at tydeliggøre, at disse midler ikke er en del af den
traditionelle DFI-støtte, skal uddelingen af de 69 mio.
kr. på DFI ske i et seperat spor, der er administrativt
uafhængigt af tildelingen af støttemidler på Markeds- og
Konsulentordningen. Det betyder seperat sagsbehandling og
selvstændig budgetlinje i finansieringsplanen.
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10

Ditte & Louise
Nordisk Film
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I forbindelse med implementeringen af denne ordning i
Filmaftalen 2019-2022 ønsker Producentforeningen, at:

01

Der fastsættes en minimumspris på 500.000 kr.
for spillefilm, så producenterne ikke bliver mødt
med underbud, som det er sket i både Norge og
Sverige. Tilsvarende fastsættes en minimumspris på
dokumentarfilm.

Journal 64
Zentropa
02

02

Faste rammer for
TV2 og DRs køb af
visningsrettigheder
til danske film
På samme niveau, nu på markedsvilkår.
I Medieaftalen blev det fastslået at

dokumentar- og spillefilm. For begge

TV2 og DR “ fortsat skal engagere

tv-stationer betyder det, at de fortsat

sig i dansk producerede kort-,

vil være engagerede i dansk film, men

dokumentar- og spillefilm i et omfang

at engagementet fremover finder sted

svarende til det nuværende i forhold

på markedsvilkår”.

Den nuværende standardkontrakt mellem TV2/DR og
producenterne opretholdes, så de nye visningsaftaler kan
indgås på et af alle parter anerkendt grundlag.

03

DR skal engagere sig i 12-14 spillefilm. TV2 skal engagere
sig i 12-14 spillefilm. Alle tal er inklusiv coproduktioner.
Hertil kommer et antal dokumentarfilm, som er nærmere
beskrevet i Producentforeningen dokumentaroplæg.

04

Der etableres en løbende monitorering af prissætning
og titler. Hvis markedet selv kan regulere prissætningen,
kan minimumsprisen fjernes igen ved evalueringen af
ordningen efter 2 1/2 år.

til antallet af titler fordelt på kort-,
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Christian IV - Den sidste rejse
Good Company Films

03

Styrk udviklingen
af nyt talent

Derfor foreslår Producentforeningen, at:

01

talentfilm, hvor det for eksempel i forbindelse med
finansieringen bliver muligt at bringe salg til tv (presale) og
en minimumsgaranti fra distributøren i spil.

– i hele landet.
Det er Producentforeningens indstilling,

02

effektiv sagsbehandling.

den i næste Filmaftaleperiode gøres mere
landet. Talenterne skal også kunne prøve
kræfter med mere markedsorienterede

DFI, efter dialog med branchen, nøje gennemgår NDSordningen med henblik på at skabe en mere smidig og

at New Danish Screen (NDS) justeres, så
smidig og åben for det brede talent i hele

Det på NDS bliver muligt at lave mere markedsorienterede

03

DFI sætter et særligt fokus på, at man ønsker
ansøgninger fra producenter i hele landet.

filmprojekter.
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Vores forslag er at:
Vildheks
Good Company Films
04

Automatisere
lanceringsstøtten

01

Alle DFI-støttede spillefilm har krav på lanceringsstøtte.

02

Film med et publikumsestimat på 250.000 og derover
maksimalt kan opnå tilskud på 1 mio.kr.

03

trappemodel, der på baggrund af publikumsestimat
tildeler lanceringsstøtte til det enkelte filmprojekt.

DFI yder støtte til lancering af danske

Lanceringstøtten er betinget af, at distributøren
bidrager med det samme beløb.

spillefilm mod biografvinduet og andre
distributionsvinduer på det danske marked.

DFI og filmbranchen i fællesskab udvikler en enkel

04

Nye initiativer kan få udviklingsstøtte til lancering på
maksimalt 100.000 kr.

Formålet med støtteordningen er at

Det er Producentforeningens holdning,

sikre, at flest mulige danskere bliver

at lanceringsstøtten bør automatiseres.

opmærksomme på filmene, samt sikre

Det vil spare tid og ressourcer for DFI,

bedst mulig udnyttelse af den enkelte films

distributørerne og producenterne.

05

Arbejdsopgaverne for DFI’s lanceringsafdeling fremadrettet
bliver markedsovervågning, rådgivning og vidensopsamling.

kommercielle og kulturelle potentiale.
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Gøre det
attraktivt at lave
film, der når et
bredt publikum

Foto: Julie Vrabelové

05

Så længe jeg lever
Miso Film

Hvis vi vil nå vores målsætninger i
forbindelse med Filmaftalen 2019-2022,
er det nødvendigt at sikre en bæredygtig

Derfor foreslår Producentforeningen, at:

01

Der afsættes 40 mio. kr. om året til en 2-årig forsøgsordning
med billetstøtte. Beløbet kunne komme fra en kulturbidrag på
3 kr. på alle solgte biografbilletter i Danmark, da det er vigtigt,

økonomi i dansk film.

at alle aktører i filmens værdikæde bidrager til finasieringen

Det er svært at tiltrække privat kapital til

de film, der sælger over et vist antal billetter.

dansk film, og derfor er det nødvendigt at

I Norge bruger de 140,8 mio. NOK (2017) og i

etablere en ordning, der kan give investorer

Sverige 80 mio. SEK (2017) (svarende til hhv.

et større incitament til at investere i de

108 mio. DKK og 57,2 mio. DKK) til billetstøtte.

enkelte produktioner, så de i tilfælde af

Det er Producentforeningens opfattelse,

succes kan se frem til en tilbagebetaling af

at en billetstøtteordning i Danmark vil

deres investering. Vores nabolande Sverige

fremme både de private investorers og

og Norge har i flere år haft succesfulde

producenternes lyst til at medfinansiere

billetstøtte-ordninger, der udløser penge til

danske spillefilm.

af dansk indhold (Ifølge Danmarks Statestik er gennemsnittet
af solgte biografbilletter for perioden 2015-2017: 12.901.667).
Ordningen har til hensigt at gøre det attraktivt at lave film, der
når et bredt publikum - ikke mindst for producenter og private
investorer.
Det skal understreges, at Producentforeningen IKKE ønsker en
billetstøtteordning, hvor pengene tages fra allerede eksisterende filmmidler.
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Derfor foreslår Producentforeningen, at:

01

VOD-tjenesterne pålægges et investeringskrav på 5% af deres
omsætning, hvilket vil bringe nye ressourcer i spil til produktion
af dansk film og tv-serier.

02

Internetudbyderne pålægges at betale et kulturbidrag til
dansk film svarende til 2 kr. pr. internetforbindelse.

06

Alle aktører skal
bidrage til at
udvikle dansk film

Vitello
Ja Film

Ifølge EU Kommissionens AVMS direktiv skal VOD-tjenester i
Europa have minimum 30% europæisk indhold på deres platforme.
Indholdet skal have en “prominent” placering på tjenestens digitale
platform. Dette direktiv skal følges op af dansk lovgivning, og det er
Producentforeningens ønske, at:

03

præciseres, hvad en “prominent” placering betyder.

I forbindelse med Medieaftalen 20192023 blev der aftalt en ordning, hvor

04

tjeneste skal være på en dansk titel - og det kræver, at det danske
indhold har en fremtrædende placering på SVOD-tjenesternes

Danmark pålægges at investere 2%

digitale platforme.

af deres omsætning i Danmark i nyt
05

hvordan den enkelte film eller tv-serie performer og se hvor stor den
danske andel er i forhold til det samlede udbud.

bidrager til udviklingen af danske film og
med denne ordning er, at den besluttede 2%
investeringsforpligtelse ikke bringer nye penge
i spil, da tjenesterne via deres nuværende
investeringer allerede opfylder 2%-kravet.

Tjenesterne pålægges, at de skal udlevere tal for antal streaminger
på danske titler og samlet antal streaminger. Dermed kan man se,

Vi er glade for, at nye aktører på denne måde
tv-serier, men udfordringen i forbindelse

Tjenesterne skal garantere en forsideplacering til minimum 20% af de
danske titler. Vi vil sikre, at hver femte klik på en titel på en SVOD-

udbydere af streamingtjenester i

dansksproget indhold.

Det i forbindelse med implementeringen af direktivet i dansk lov skal

06

Der gennemføres en justering af Ophavsretslovens §35 om
aftalelicens, så der bliver mulighed for at opkræve et vederlag
for danske produktioner produceret til SVOD, når tjenesten
udbydes via en tredjemand f. eks. en kabeldistributør.
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Foto: Lorena Morin

Producentforeningen mener, at situationen er
uacceptabel, og ønsker følgende:

01

At der etableres omvendt bevisbyrde for digital
kriminalitet. Således vil politiets IP taskforce igen
kunne hjælpe producenterne og ændre folks

Far til fire i solen
ASA Film Production

07

Styrke indsatsen
mod ulovlig
download
Et alvorligt problem for dansk film.
Der er fortsat en markant stigning i

Den forværrede situation forstærkes

ulovlig download og streaming, og

af, at anklagemyndigheden (SØIK)

sidste år klikkede danskerne (målt på

ikke ser sig i stand til at gennemføre

deres IP-adresser) sig ind på ulovlige

efterforskning af den enkelte

sider 596 millioner gange.

forbrugers ulovlige aktiviteter.

adfærd ved at statuere eksempler.
02

At IP-taskforcen styrkes med flere ressourcer
dedikeret til ulovlig download af film. Og at denne
gruppe pålægges klare måltal for nedsættelse af
ulovlig download.

03

At internetudbyderne pålægges at lave tiltag (som
YouTube har gjort med deres indhold) så transport af
ulovlige data begrænses.
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Forslagets
samlede
økonomi
Opgørelse af den samlede spillefilmøkonomi
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Støttebudget

262,4 mio kr. årligt

Nye initiativer:
Filmpenge, DFI forsøgsordning

55,2 mio kr. årligt

Filmpenge, regionale

28,0 mio kr. årligt

på baggrund af Producentforeningens
anbefalinger inklusiv DFI-midler,
billetstøtteordning og filmpenge.
Forudsætningerne er:
•

en fortsat 80/20-fordeling mellem
spillefilm og dokumentar.

•

I ALT

345,6 mio. kr. årligt

Andre forslag:
Billetstøtte

40,0 mio kr. årligt

at de 120 mio. kr., der er afsat, fordeles
med 35 mio. kr. til de to regionale
filmfonde, 69 mio. kr. til en forsøgspulje
på DFI og 16 mio. kr. til NDS.

Talentordning:
New Danish Screen

16,0 mio kr. årligt

New Danish Screen, filmpenge

16,0 mio kr. årligt

I ALT

32,0 mio. kr. årligt

Herudover kommer Producentforeningens oplæg til Kort- og dokumentarfilm (76 mio. kr)
samt Computerspil (45 mio. kr), der uddybes i særeskilte oplæg.
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Lykke-Per
Nordisk Film
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