Notat
1. februar 2017

Tillægsaftale nr. 2 til Medieaftale 2015-2018 - fordeling af overskydende
licensprovenu fra 2015 mv. (erstatter tillægsaftale dateret 4. januar 2017)
Der har i 2015 ifølge DR’s licensregnskab været et overskydende licensprovenu på
72,9 mio.kr. Hertil kommer, at der til licensregnskabet er tilbageført i alt 7,4
mio.kr., der vedrører engangsmidler, som tidligere er tildelt DR til nærmere
angivne formål (3,8 mio.kr.) samt ikke-forbrugt andel af de i alt 4,0 mio.kr., der i
2015 og 2016 er afsat til gennemførelse af værditests af nye tjenester fra DR og de
regionale TV 2-virksomheder (3,6 mio.kr.).
Der er enighed mellem medieordførerne for partierne bag Medieaftale 2015-2018
om at disponere det samlede beløb på 80,3 mio.kr. som følger:








18,0 mio.kr. tilføres Public Service-Puljen, så denne i 2017 øges fra 46,8 mio.
kr. til 64,8 mio.kr.
5,0 mio.kr. overføres til Det Dansk Filminstitut til forøgelse af
filmstøtteordningen til regional filmproduktion. Beløbet forudsættes udmøntet
ved en forhøjelse i 2017 af de midler, der i Filmaftale 2015-2018 er reserveret
til FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje til støtte af regionale
filmproduktioner, herunder kort- og dokumentarfilm, der laves i samarbejde
med et produktionsselskab og FilmFyn eller Den Vestdanske Filmpulje. De 5,0
mio.kr. fordeles ligeligt på de to regionale filmfonde, så der reserveres 9,5
mio.kr. til hver
10,0 mio.kr. tilføres DR til styrkelse af dansk børne-/ungedrama med fokus på
talentudvikling
5,0 mio.kr. tilføres de regionale TV 2-virksomheder til medfinansiering af et
fælles projekt op til kommunalvalget i 2017, der har til formål at styrke unges
deltagelse i den demokratiske debat og øge stemmeprocenten blandt unge.
2,0 mio.kr. afsættes til sekretariatsbetjening af et udvalg om den fremtidige
finansiering af dansk, digital indholdsproduktion, som aftalepartierne har
besluttet at nedsætte.

De resterende 40,3 mio.kr. reserveres til eventuel senere disponering, når der er
større klarhed over eventuelle konsekvenser for licensprovenuet i den resterende
del af medieaftaleperioden af suspenderingen af SKAT’s fælles inddrivelsessystem,
EFI.
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