Forlængelse af udviklingsaftale for 2020 til 2021

Den Danske Filmskole
Det er aftalt mellem Kulturministeriet og Den Danske Filmskole (Filmskolen), at Filmskolens udviklingsaftale for 2020 forlænges til og med 2021.
Formålet med den étårige udviklingsaftale for 2021 er at give Den Danske Filmskole,
som igennem de seneste år har været igennem organisatorisk proces, der bl.a. har
medført rektorskifte og en længere periode med konstitueret ledelse samt fornyede
overvejelser om skolens fremtidige uddannelsesstruktur, tid og muligheder for at sætte
en ny strategisk retning, der kan danne grundlag for en kommende rammeaftale.

1. Økonomisk ramme
Der forventes følgende økonomiske rammer for aftaleperioden:
Økonomiske rammer
Hovedkonti 21.41.41.

Regnskab

Budget

F2021

Mio. kr.,*

2019

2020

2021

Bevilling (nettoudgiftsbevilling)

44,7

47,5

48

+ særlige rammeaftalemidler**

-

-

-

Driftsindtægter

2,1

1,2

1,6

Andre indtægter (tilskud mv.)

2,1

2,0

3,3

I alt til disposition

48,9

50,7

52,9

Det bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet på finansloven.
Det er en bevillingsforudsætning for den angivne økonomiske ramme, at Filmskolen
opfylder aktivitetskravet fastsat nedenfor. Aktiviteten opgøres som det årlige antal
aktive finanslovsstuderende (fl-studerende), jf. bilag 5 til udviklingsaftalen for 2019.

For Den Danske Filmskole er det årlige krav:
Aktivitetskrav
Antal fl-studerende

B2020

B2021

931

96

1

På grund af animationslinjens udskudte optag i forbindelse med synkronisering af optag med de
øvrige linjer, var der i gennemsnit 93 studerende i 2020. I første halvår 96, i andet halvår 90.
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Hvis aktiviteten i året er lavere end det forudsatte, giver det anledning til en drøftelse
mellem departementet og Filmskolen om de bevillingsmæssige konsekvenser.
Mindre udsving i aktiviteten i et enkelt år kan normalt aftales indhentet med meraktivitet det efterfølgende år.
Gældende mål for 2021
Samtlige resultatmål i udviklingsaftalen for 2020 videreføres med justerede operationelle mål, nøgletal og indikatorer, jf. bilag 1.
Følgende nye operationelle mål erstatter procesmål i udviklingsaftalen for 2020:
Procesmål
-

Filmskolen skal i 2021 fremlægge en evaluering af opstart på de nye studieordninger, som blev udarbejdet i 2020 og indført i 2021

-

Filmskolen skal udarbejde en analyse baseret på en afsøgning af branchens behov for uddannelsesmæssige kompetencer

-

Filmskolen skal udarbejde en delstrategi for efteruddannelse

For øvrige vilkår, herunder rapportering af resultater og aftalens status henvises til
udviklingsaftalen for 2020.

Den

2021

Den 23. april 2021

Kulturministeriet

Den Danske Filmskole

Dorte Nøhr Andersen

Bo Damgaard

Departementschef

Konst. Rektor

Bilag
Operationelle mål, nøgletal og indikatorer for 2021.
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