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Folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) har den 12. februar 2021 stillet mig 

følgende spørgsmål, nr. S 928, som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 

Hvad er ministerens holdning til, at der sidder medlemmer i bestyrelsen for Det Danske 

Filminstitut (DFI), som også sidder i bestyrelsen i nogle af de selskaber, der modtager 

støttemidler fra DFI, herunder medlemmer, som også er medlemmer af bestyrelsen i 

Danske Filmkritikere, Fonden De Københavnske Filmfestivaler og TV 2/Fyn, og hvilke 

overvejelser mener ministeren dette giver i relation til filmloven?  

 

Svar: 

Filmlovens § 3, stk. 6 bestemmer, at medlemmer af DFI’s bestyrelse ikke må være 

repræsentanter for, ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion, 

udlejning eller forevisning af film eller have filmfaglige tillidsposter. Kulturministeren 

kan i særlige tilfælde fravige denne bestemmelse.  

 

Kulturministeriet har ikke tidligere i forbindelse med udpegning af medlemmer til 

bestyrelsen for DFI bedt kandidaterne selv redegøre for, om de lever op til filmlovens § 

3, stk. 6. Det mener jeg, at Kulturministeriet burde have haft som praksis. Praksis vil 

derfor blive ændret, og da DFI står overfor at skulle have en ny bestyrelse, vil dette ske 

allerede i år.  

 

Jeg har på den baggrund bedt Kulturministeriet sikre, at kandidaterne i forbindelse 

med fremtidige udpegninger til bestyrelsen bliver bedt om at oplyse, hvilke eventuelle 

andre medlemsskaber, poster eller hverv, de besidder, der potentielt kunne være i strid 

med filmlovens bestemmelser samt forud for deres udpegning skrive under på, at de 

agter at overholde bestemmelserne i filmloven. 
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Side 2 

Samtidig har jeg bedt Kulturministeriet om straks at tage kontakt til samtlige af DFI’s 
nuværende bestyrelsesmedlemmer med henblik på en redegørelse for, hvorvidt de i dag 

bestrider poster eller hverv, der er i modstrid med filmlovens bestemmelse om, at 

medlemmer af bestyrelsen ikke må være repræsentanter for, ansat i eller økonomisk 

interesseret i virksomheder for produktion, udlejning eller forevisning af film eller have 

filmfaglige tillidsposter.  

 

For så vidt angår de medlemmer af bestyrelsen, der indstilles af DFI’s faglige råd, er 
det Kulturministeriets forventning, at rådene tillige selv overvejer dueligheden af deres 

kandidater i relation til bestemmelserne i filmloven.  

 

Jeg vil vende tilbage med et endeligt svar, når bestyrelsesmedlemmernes redegørelse 

foreligger.  

 

 

Joy Mogensen 
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