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Kære medlemmer af Kulturudvalget 
  
På vegne af Create Denmark vil vi meget gerne bede om foretræde for Kulturudvalget for at redegøre for den 
indgåede streamingaftale mellem Producentforeningen og Create Denmark. Aftalen er den overenskomstlignende 
aftale, der regulerer rettighedsbetaling for streamingtjenester, herunder TV 2 Play, Netflix, HBO mfl.  
 
Der har på det seneste været en række misforståelser i pressen om baggrunden for aftalen samt selve aftalens 
indhold.  
 
Vores ønske ved foretrædet er derfor at præsentere, hvorledes aftalen er skruet sammen, hvilke forudsætninger 
der ligger til grund for beregning af den løbende betaling for rettigheder, samt hvordan aftalen reelt beregner, 
hvilken løbende betaling kunstnere og producenter skal have fra streamingtjenesterne. Endelig vil vi gerne 
præsentere de konsekvenser, som TV 2’s udviklingsstop – med henvisning til SVOD-aftalen – har for branchen og 
hvordan det bremser udvikling af nyt originalt dansk drama.  
 
I kender baggrunden fra blandt andet medierne og ved, at arbejdsmarkedets parter på opfordring fra TV 2 har 
indgået aftalen, der giver ordnede forhold ved film- og tv-serier (fiktion). Aftalen følger DSM-direktivet, der siger, 
at betaling for udnyttelse af rettigheder skal stå i rimeligt forhold til udnyttelsen. Derfor skal kunstnere afregnes 
løbende for brug af deres rettigheder fremfor frikøb.  
 
Vi mener selv, at der er tale om rettidig omhu at lave aftalen nu, idet vi i disse år ser et markant fald i brugen af tv-
pakker og en stor stigning i abonnementer på streamingtjenester. Inden for de kommende 5 år forventes andelen 
af danskere med tv-pakker at være 50%. Det betyder, at der bliver færre penge til kunstnerne. Og som med de 
klassiske tv-pakker indebærer aftalen, at jo flere seere, jo mere betales for rettigheder. Jo flere abonnementer hos 
streamingtjenesterne, jo mere skal der betales – et princip, der i øvrigt har været gældende for alle tidligere aftaler 
med TV 2 Play. 
 
Vi vil inden foretrædet fremsende vores præsentation til udvalgssekretariatet – og ser frem til mødet. 
  
Venlig hilsen 

Anna-Katrine Olsen   
Dansk Skuespillerforbund    

Christina Bergholdt Knudsen  
Danske Dramatikere   

Christina Klein  
Danske Filminstruktører   
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Lone Amtrup, repræsentant for:  
Dansk Filmfotograf Forbund  
Danske Scenografer  
Dansk Filmklipperselskab 

Kasper Halkier  
Create Denmark  


