
FORSLAG TIL TEMAER I 
NY FILMAFTALE 2007-2010



Økonomisk ramme for filmaftalen 2007-2010

• I perioden 2007-2010 er der hvert år afsat ca. 500 mio. kr. til dansk film, inkl. tv-
stationernes bidrag på 145 mio. kr. pr. år. 



FORSLAG TIL TEMAER I NY FILMAFTALE 2007-2010

Samme antal spillefilm:

Det Danske Filminstitut skal fortsat støtte 80-100 spillefilm de næste fire år. 

En styrket 60/40-ordning:

Ændret fordeling af støttemidler mellem konsulentstøtteordningen og 60/40-ordningen.

Ændring af konsulentordningen:

Konsulentordningen skal trække på eksterne filmfolk i vurderingen af ansøgningerne. 

Øget samarbejde mellem DR, TV2 og dansk film:

I Medieaftalen for 2007-2010 er fastlagt, at tv-stationerne årligt skal bidrage med i alt 145 mio. kr. til dansk film. 
Regeringen foreslår, at samtlige midler øremærkes til spillefilm, kort- og dokumentarfilm og talentudvikling. 

Talentudvikling inden for fiktion, dokumentarfilm og spil:

Samarbejdet mellem DR, TV2 og Filminstituttet om udvikling af nye talenter udvides, så det omfatter både fiktion 
og dokumentarfilm. Derudover etableres en ny ordning rettet udvikling af spil for børn. 



FORSLAG TIL TEMAER I NY FILMAFTALE 2007-2010

Fokus på dokumentarfilmen:

Koncentration af støttemidlerne til dokumentarfilm og inddragelse af eksterne filmfolk i vurderingen af 
ansøgningerne. 

Det lokale biografmiljø og art cinemas: 

Fortsat støtte til udvikling af det lokale biografmiljø og til art cinemas.

Regional filmproduktion:

Støtte fra Filminstituttet til regionale filmproduktioner. 

Europæisk perspektiv på fremtidens filmpolitik:

Støtte til ny europæisk tænketank om fremtidens filmpolitik.
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