NORDISK FILM & TV FOND, AFTALE, 2020-2024
Nordisk Ministerråd (kulturministrene) og Danmarks Radio, TV2 Danmark A/S, Yleisradio
OY, MTV OY, Ríkisútvarpið, Síminn, Sýn hf / Stöð 2, Norsk Rikskringkasting, TV2
A/S, Discovery Networks Norway, VGTV, Sveriges Television AB, TV4 AB, Discovery
Networks Sweden, C More Entertainment, NENT/Viaplay, Det Danske Filminstitut,
Suomen Elokuvasäätiö, Kvikmyndami∂stö∂var Íslands, Norsk Filminstitutt og Svenska
Filminstitutet.

FORMÅL
ARTIKEL 1
Nordisk Film & TV Fond, herefter kaldet Fonden, har til formål at fremme produktion og
distribution af nordiske audiovisuelle værker af høj kvalitet, efter regler fastsat i Fondens
statutter og administrative retningslinjer.

STATUS OG VIRKSOMHED
ARTIKEL 2
1.

Fonden oprettes med den retstilling, som gælder for lignende fonde i det land, hvor
Fonden har sæde.

2. Fondens virksomhed skal drives i overensstemmelse med Fondens statutter, som er
vedlagt denne aftale, og de administrative retningslinjer Fondens bestyrelse fastsætter.
ARTIKEL 3
1.

De ovennævnte parter, (herefter kaldet Parterne) i denne aftale (herefter kaldet Aftalen),
er enige om, at Nordisk Ministerråd (kulturministrene) i samråd med Parterne fastsætter
statutter for Fondens virksomhed. Statutterne skal til enhver tid være i overensstemmelse
med relevant lovgivning i det land, hvor Fonden har sæde.

2. Nordisk Ministerråd kan i samråd med Parterne foretage ændringer og tilføjelser til
statutterne.
3. Ophævelsen af statutterne kan alene ske i forbindelse med ophævelse af nærværende
Aftale.
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FINANSIERING
ARTIKEL 4
1.

Parterne garanterer, at fonden modtager et årligt tilskud svarende til minimum
83.634.000 DKK (2019-niveau), se også artikel 6.4.Ved indtrædelse af nye
finansieringspartnere (jf. artikel 4.6) vil fondens totale tilskud blive forhøjet. Indtræden
af nye parter og ændring af fondens minimumtilskud berører ikke størrelsen af Nordisk
Ministerråds bidrag til fonden.

2. Parternes tilskud til Fonden fordeles således:
•
Nordisk Ministerråd bidrager med en tredjedel af det samlede minimum tilskud (jf.
artikel 4.1.)
•
De deltagende filminstitutter bidrager ligeledes med tilsammen en tredjedel af det
samlede minimum tilskud
•
De andre finansieringspartnere bidrager med tilsammen en tredjedel af det samlede
årlige minimum tilskud (se artikel 4.5 og 4.6).

Bidraget fra Nordisk Ministerråd forudsætter, at Nordisk Ministerråds (kulturministrenes)
årlige budgetramme godkendes, samt at kulturministrenes rammebudget som minimum
andrager den sum, som er Nordisk Ministerråds bidrag til Fonden. Såfremt bidraget fra
Nordisk Ministerråd bortfalder, bortfalder også bestemmelsen om opsigelsesvarslet, idet
Aftalen således ophører med udgangen af det første kalenderår. Det forudsættes
samtidigt, at der kun disponeres midler indenfor de respektive budgetår.

3. Tilskuddene til Fonden indeksreguleres i henhold til den indeksregulering, der årligt
fastsættes for Nordisk Ministerråds budget for projektmidler.
4. Parterne indbetaler sit tilskud til Fonden i halvårlige rater, ved begyndelsen af hvert
kalenderår, og pr. 1. juli. Første indbetaling sker i januar 2020.
5. Bidrag fra filminstitutterne og andre finansieringspartnere defineres årligt med en
fordelingsnøgle hvoraf 50 % baserer sig på Nordisk Ministerråds BNI-princip og 50 %
baserer sig på landenes produktionsvolumen.
Produktionsvolumen bestemmes af Nordisk Film & TV Fond ud fra Fondens
finansiering af produktioner fra de seneste tre år. Der er mulighed for at vedtage
et andet fordelingsprincip.
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6. I tilfælde af, at flere andre finansieringspartnere kommer fra et og samme land, fordeles
deres indbyrdes tilskudskvote, på baggrund af en aftale i mellem disse.
En ny national finansieringspartner som indtræder i aftalen i perioden 2020-2024, skal
bidrage med samme beløb som en eksisterende national partner i samme land.
Finansieringspartnere, som har virksomhed i flere nordiske lande, skal bidrage med 20 %
af Nordisk Ministerråds minimumsbidrag årligt.
7. Fonden kan i tillæg til ovennævnte beløb modtage bidrag fra anden side.
8. Fonden kan efter aftale og i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Nordisk
Ministerråd forvalte midler, der yderligere stilles til rådighed af Nordisk Ministerråd.

9. Fonden kan, inden for sit virksomhedsområde indgå forvaltningskontrakt med
samarbejdspartnere i Norden om forvaltning af dele af Fondens midler. Sådanne
kontrakter skal til enhver tid skriftligt godkendes af Parterne.

ØVRIGE BESTEMMELSER
ARTIKEL 5
1. Nye finansieringspartnere kan indtræde i denne aftale, såfremt der er opnået enighed i
bestyrelsen omkring den respektive partners bidrag til fondens drift.
En partner skal følge gældende lovgivning i Norden og kvalificere sig på et brancheniveau,
som er godkendt af bestyrelsen. Den nye partner skal bidrage til at udvikle den nordiske
film- og TV-branche ved at producere eller finansiere og tilbyde nordisk/lokalt indhold til
et nordisk/lokalt publikum.
Nye partnere øger fondens totale finansiering i overensstemmelse med principperne i
artikel 4.6. Indtrædelse i fonden skal skriftligt godkendes af partnerne.

2. Indtræffer der omstændigheder, der væsentligt forandrer forudsætningerne for Fondens
oprettelse, drift og/eller virksomhed i øvrigt, skal Parterne på opfordring af Fondens
bestyrelse rådføre sig med hinanden om Fondens fremtidige virksomhed.
3. De finansieringspartnere, hvis sendetilladelse udløber inden for Aftalens periode, kan ikke
forpligtes til at forblive som Part i Aftalen. Bestyrelsen skal umiddelbart efter modtagelse
af opsigelse fra en Part optage forhandling om Fondens fremtidige finansiering.
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ARTICLE 6
1.

Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2020.

2. Aftalen udløber efter fem år og kan fornyes.
3. Medmindre de øvrige Parter efter modtagelse af opsigelsen træffer beslutning om
afvikling af Fonden, skal der senest inden udgangen af Aftalens periode fastsættes en
fremgangsmåde for afvikling af forholdet mellem Fonden og den udtrædende Part, samt
træffes beslutning om vilkårene for Fondens fremtidige drift.

4. En Part kan opsige Aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et budgetår,
dog således at Aftalen er uopsigelig i det første Aftaleår. Opsigelsen medfører ikke
en genforhandling af Aftalen, men de tilbageblevne Parter drøfter om og i givet fald
hvorledes indtægtstabet eventuelt dækkes ind.
5. Såfremt Parterne træffer beslutning om afvikling/likvidation af Fonden, skal Fondens
aktiver fordeles imellem Parterne i overensstemmelse med den senest anvendte
fordelingsnøgle for tilskud til Fonden.
ARTIKEL 7
1. Originalen til denne Aftale opbevares i Nordisk Ministerråds sekretariat, der sender de
øvrige Parter bekræftede genparter heraf.

København, 21. maj 2019
UNDERSKRIFTSSIDER: 4
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