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@DANSKE MEDIER 2021

Forord

For Danske Medier var 2020 og første kvartal

Coronakrisen var selvsagt også retningssæt-

2021 kendetegnet ved en række politiske

tende for Danske Mediers arbejde i 2020.

resultater. Særligt på området for regulering af

Mange af foreningens medlemmer blev hårdt

techgiganter er der tale om betydelige landvin-

ramt som følge af nedgangen i annoncemar-

dinger for den danske mediebranche.

kedet, og de generelle hjælpepakker om
lønkompensation var ikke til meget hjælp

Den 26. marts 2021 fremsatte kulturministe-

for medierne, der selvsagt ikke kunne sende

ren et lovforslag, som skal implementere EU’s

medarbejderne hjem under en omfattende

direktiv om ophavsret og regulere anvendel-

samfundskrise.

sen af mediers indhold på techgiganternes
platforme. Igennem 2020 og i begyndelsen af

Derfor arbejdede Danske Medier for at sikre

2021 arbejdede Danske Medier for, at medier

medierne en målrettet hjælpepakke. Det

i den forbindelse skal have ret til at forhandle

lykkedes den 1. april 2020, da Folketinget

aftaler kollektivt med techgiganterne. Denne

vedtog en kompensationsordning for tabte an-

ret var ikke en del af selve EU-direktivet, så det

nonceindtægter. I første kvartal 2021 lykkedes

var et markant resultat for foreningen og dens

det desuden foreningen at få vedtaget en

medlemmer, at den blev skrevet ind i kulturmi-

lignende kompensationsordning for lokale uge-

nisterens lovforslag.

aviser, der var blevet særligt hårdt ramt af 2.
nedlukning i vinteren 2020.

Danske Medier lancerede sit medieudspil kort
efter nytår 2021. Udspillet var omfattende med

Danske Mediers arrangementer blev ligesom

22 anbefalinger til den kommende medieaftale.

foreningens politiske arbejde påvirket af

Centralt i udspillet stod, ud over reguleringen af

coronakrisen. Dog lykkedes det at afholde

techgiganter, forslag til en justeret mediestøt-

Mediernes Årsdag 2020 og en række andre

temodel med en ændring af titelloftet, der vil

arrangementer

betyde en omfordeling af mediestøtten fra

under hensyntagen til gældende coronare-

landsdækkende til lokale medier.

striktioner. Samtidig lykkedes foreningen med

som

fysiske

begivenheder

en digital omstilling og afholdelse af flere
Danske Medier foreslog desuden en midlertidig

vellykkede digitale medlemsmøder.

udviklingspulje målrettet lokale og regionale
medier til digital omstilling, og så fortsatte
foreningen kampen for en pulje til ugeaviserne,
som blev aftalt, men aldrig implementeret med
medieaftalen i 2018.
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I anden halvdel af 2020 var mediebranchen

Interessevaretagelsen for de forretningsmæs-

præget af opgøret med seksuelle krænkelser.

sige rammevilkår var præget af en række

Medarbejdernes beretninger fra mange medie-

sager, hvor indsatsen (endnu) ikke har båret

arbejdspladser gjorde det klart, at problemet

frugt. Den bredt kritiserede kviklånslov, hvor

var en brancheudfordring. Derfor tog Danske

den politiske intention var at styrke forbruger-

Medier sammen med Dansk Journalistforbund

beskyttelsen og mindske gældsætningen

og en række andre brancheaktører initiativ til

ved bl.a. at forbyde koblingen af reklamer for

et fælles kodeks mod seksuelle krænkelser,

henholdsvis spil og forbrugslån, lykkedes det

som virksomheder, ledere og medarbejdere

ikke at få ændret i 2020. Både Danske Medier

kan bruge i deres arbejde med at sikre en tryg

og andre aktører påpegede gentagne gange,

arbejdskultur for alle.

at loven har utilsigtede konsekvenser for både
annoncører og medier, men indtil videre uden,
at det har ført til en ændring af loven.

I arbejdet for regulering af techgiganter, som de kommende år udspiller sig i
EU-regi, bar Danske Mediers internationale

Ligeledes har Danske Medier advaret mod

lobbysamarbejde frugt. Kort før jul fremsatte

en såkaldt Ja tak-ordning for adresseløse for-

EU-Kommissionen to forordninger (Digital

sendelser, som vil få distributionspriserne til

Service Act og Digital Markets Act), som i tråd

at stige markant for de i forvejen økonomisk

med foreningens synspunkter vil medføre

pressede lokale ugeaviser. Danske Medier

en bred vifte af forbedrede rettigheder

har i tillæg til den hjemlige indsats sammen

for medievirksomheder - herunder særligt

med internationale samarbejdspartnere taget

mediers ret til indsigt i data om egne brugere

kontakt til EU-Kommissionen. Denne har tid-

på platformene. Et andet væsentligt resultat

ligere underkendt lignende ordninger i andre

er mediers ret til at kræve samtykke til cookies

medlemslande, og det er foreningens overbe-

for betalingsfri adgang til indhold, som der nu

visning, at en dansk Ja tak-ordning ligesom

lægges op til i ePrivacy-forordningen.

disse vil være i strid med EU-retten.

Jesper Rosener

Louise Brincker

Formand

Adm. direktør

Danske Medier

Danske Medier
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Danske Mediers medieudspil

Danske Medier lancerede sit medieudspil
umiddelbart efter nytår 2021 for at lægge pres
på regeringen til at få indledt de medieforhandlinger, som i 2020 blev udskudt af flere
omgange. Danske Medier understregede i
den forbindelse, at det haster med at få en ny
medieaftale vedtaget, eftersom centrale dele af
medieforliget 2018 aldrig er blevet implementeret. Efter lanceringen har foreningen opnået
politisk bevågenhed om en række af forslagene, som fordeler sig på tre for mediebranchen
afgørende områder.

Med tanke på den digitale udvikling præsenterede Danske Medier desuden en midlertidig digital udviklings- og innovationsstøtte til
regionale og lokale medier. Og så slog foreningen endnu et slag for en pulje til ugeaviserne,
som det blev aftalt, men aldrig implementeret
med medieaftalen i 2018.
De forretningsmæssige rammevilkår skal
afspejle, at medier både spiller en fundamental rolle i vores demokrati og er forretninger,
som er afhængige af deres kunder. Derfor
foreslog Danske Medier en række tiltag, der
skal imødekomme danskernes gennem de
seneste år hastigt forandrede medieforbrug.
Foreningen mener således, at der skal være
nulmoms for alle digitale, redaktionelle medier,
alt imens mediebrugernes stigende præference for lyd skal imødekommes ved, at lokale og
kommercielle radiostationer igen skal kunne
søge midler til innovation og udvikling, samt
at podcasts skal kunne søge støtte fra public
service-puljen.

Reguleringen af techgiganterne skal beskytte
mediernes indhold, skabe fair konkurrence
og sikre den demokratiske samtale. Derfor
foreslog Danske Medier, at man fra politisk
hold forhindrer techgiganternes udnyttelse af mediers indhold, samtidig med at man
begrænser deres brug af mediers og andre
virksomheders forretningsdata. Slutteligt skal
techgiganterne dokumentere deres tiltag for at
begrænse ulovligt indhold og disinformation på
deres platforme.
Mediestøtten skal bl.a. sikre adgangen til
journalistisk redigerede medier i alle egne af
Danmark. Derfor lancerede Danske Medier en
række tiltag, der vil understøtte regionale og
lokale medier. Foreningen foreslog en ændring
af det såkaldte titelloft, som vil medføre en
omfordeling af mediestøtten fra landsdækkende til lokale og regionale medier.

DANSKE MEDIERS FORSLAG
TIL EN NY MEDIEAFTALE
Hent medieudspillet
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Coronakrisen og hjælpepakker

Den anden samfundsnedlukning i vinteren
2020 medførte ligeledes et fald i annonceindtægterne. En rundspørge blandt medlemmerne viste dog, at de lokale ugeaviser var
dem, som var hårdest ramt. Danske Medier
arbejdede derfor for en hjælpepakke målrettet
netop dem. Den blev efter intens dialog med
aftalepartierne vedtaget i februar 2021.

Coronakrisen og den deraf følgende nedlukning
af samfundet fra marts 2020 påvirkede hele
mediebranchen. Krisen øgede efterspørgslen
på troværdig kvalitetsjournalistik samtidig med,
at medierne kæmpede med voldsomt faldende
annonceindtægter.
Medierne kunne ikke anvende de generelle
hjælpepakker til erhvervslivet, som Folketinget vedtog. Den generelle hjælpepakke om
lønkompensation havde mange medievirksomheder således ikke mulighed for at benytte sig
af, medmindre de hjemsendte medarbejderne
på et samfundsmæssigt afgørende tidspunkt i
danmarkshistorien.

For begge hjælpepakker gjaldt det dog, at bl.a.
mediernes kollektive lønnedgange blev modregnet nedgangen i annonceindtægter. Det
skete som følge af EU’s statsstøttereglers fokus
på overkompensation. Danske Medier kritiserede modregningen og var også i dialog med
Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerede
hjælpepakken, men var ikke i stand til at ændre
modregningen.

Derfor blev Danske Mediers førsteprioritet
i marts 2020 Folketingets vedtagelse af en
hjælpepakke, der var specifikt målrettet medierne. Den blev vedtaget den 1. april, så medier,
der havde set en annoncenedgang på minimum
30 procent under forårets nedlukning, kunne
få dækket størstedelen af de tabte indtægter.
Mere end 170 medier fik støtte fra annoncehjælpepakken, og der blev i alt fordelt mere end 140
mio. kr. til medier fra ordningen.
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Publishers’ right

I marts 2021 fremsatte kulturministeren det for
mange af mediebranchens aktører i spænding
ventede lovforslag, der skulle implementere EU’s direktiv om ophavsret og derved
regulere anvendelsen af mediers indhold på
bl.a. techgiganternes platforme. Danske Medier
var igennem hele processen i tæt dialog med
Kulturministeriet, og det er afspejlet i lovforslaget, som på en række områder tilgodeser
mediernes behov.

Lovforslaget respekterer, at enhver udgiver
selv bestemmer, om man vil indgå aftaler med
onlinetjenester om udnyttelse af det redaktionelle indhold. Men samtidig gør lovforslaget det muligt for medierne at håndhæve
den nye udgiverrettighed kollektivt. Det kan
nemlig både være en fordel for udgiverne og
de tjenester, der ønsker at udnytte mediernes
indhold, at der kan indgås brede aftaler. Blandt
Danske Mediers medlemmer er der derfor også
allerede indledt drøftelser om kollektiv forvaltning af udgiverrettigheden.

Som led i det lovforberedende arbejde argumenterede Danske Medier for, at medieudgivere skal have ret til at forhandle licensaftaler kollektivt med techgiganterne. Denne ret
var ikke en del af selve EU-direktivet, så det
var et markant resultat for foreningen og dens
medlemmer, at den blev skrevet ind i kulturministerens lovforslag.

Danske Medier forventer, at lovforslaget vedtages inden fristen den 7. juni 2021.
En væsentlig forudsætning for lovens succes
er, at undtagelsen til udgiverrettigheden om fri
anvendelse af ”enkelte ord eller meget korte
uddrag” af mediernes indhold i praksis vil blive
fortolket og anvendt passende restriktivt, sådan
som det er forudsat i direktivet.

Lovforslaget gennemfører en ny rettighed
for udgivere af ”pressepublikationer”. Den
giver medier mulighed for at tillade eller
forbyde, at onlinetjenester, nyhedsaggregatorer og søgemaskiner (såsom Google) anvender
uddrag af mediernes indhold. Lovforslaget
regulerer samtidig platformenes ansvar for
ophavsretligt beskyttet indhold, som uploades
af deres brugere på fx Facebook.

Sker det, kan lovens afklaring af de ophavsretlige spilleregler på markedet medvirke til at
skabe nye, reelle forretningsmuligheder for
danske medievirksomheder.
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Mediebranchens fælles kodeks mod
seksuelle krænkelser
2020 var også året, hvor det desværre stod
klart, at seksuelle krænkelser stadig fylder alt
for meget i mediebranchen. Vidnesbyrd fra
hundredvis af medarbejdere satte gang i en
nødvendig debat og iværksættelse af efterfølgende undersøgelser og initiativer på mediearbejdspladserne.

Det gjorde Danske Medier i samarbejde med
Dansk Journalistforbund, HK Privat, Producentforeningen samt de tre journalistuddannelser
(DMJX, SDU og RUC).
I efteråret 2020 lancerede organisationerne således et fælles kodeks mod seksuelle
krænkelser, som medievirksomheder, ledere og
medarbejdere kan bruge som et supplement til
deres egne indsatser for at sikre et arbejdsmiljø
uden seksuelle krænkelser.

Som brancheorganisation har Danske Medier
et ansvar for at være med til at sikre, at køn
aldrig må spille en negativ rolle for ens lyst til
arbejde i mediebranchen. For foreningen var det
derfor essentielt at være med til at understøtte
medlemmernes forskellige indsatser for et trygt
arbejdsmiljø.

Kodekset slår fast, at seksuelle krænkelser
aldrig skal være en del af kulturen på en arbejdsplads og foreslår arbejdsgange og metoder til
både at forebygge og håndtere sager.

MEDIEBRANCHENS
FÆLLES KODEKS MOD
SEKSUELLE KRÆNKELSER
På vores arbejdsplads går ledere, tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter
og medarbejdere op i at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives
med de forskelligheder og den mangfoldighed, som er en gevinst for
arbejdspladsen.
Det skal være trygt at gå på arbejde, og der skal være plads til os alle.
Det begynder og slutter med god opførsel.
Hent kodeks
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Reguleringen af techgiganter i EU-regi

Igennem 2020 har Danske Medier arbejdet for,
at ny EU-regulering af techgiganterne (Google,
Facebook) samt andre digitale tjenester skal
sikre presse- og ytringsfrihed, varetage borgere
og virksomheders rettigheder i forhold til særligt
dataindsamling og skabe fair konkurrencevilkår. Derfor har det været essentielt for Danske
Medier, at der blev udarbejdet klare rammer
for, hvad techgiganterne, i det omfang de er
en del af samfundets digitale og demokratiske
infrastruktur, må og ikke må.

Det er ydermere positivt, at udspillet til
forordningen lægger op til øget gennemsigtighed ved målretning af reklamer.
Dog indeholder forslagene til DSA ikke en
tilstrækkelig sikring af publicistiske mediers
adgang til de meget store sociale platforme
som fx Facebook. Et punkt, som Danske Medier
ikke finder mindre afgørende efter Facebooks
udelukkelse af samtlige australske medier i
februar 2021.

Danske Medier har især arbejdet med borgeres og mediers rettigheder samt presseog ytringsfrhed i forhold til den såkaldte
Digital Service Act (DSA), som EU-Kommissionen fremsatte i december 2020.
Foreningen kunne med glæde konstatere, at
arbejdet i regi af de europæiske lobbyorganisationer har sat sit klare aftryk på direktivet, der
fokuserer på bekæmpelse af ulovligt indhold og
ikke på skadeligt indhold, som det i foreningens
optik vil være svært at administrere og hurtigt
vil kunne medføre unødig censur.
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Derudover vil Danske Medier fortsat arbejde
for, at forordningens overordnede fokus på
techgiganternes ansvar for indhold på deres
platforme ikke får utilsigtede konsekvenser for
publicistiske medier. Således mener foreningen, at reguleringen bør sikre, at de sociale
platforme ikke kan pålægges at fjerne mediers
journalistiske indhold.

På den måde kan forordningen overordnet set udgøre et opgør med techgiganternes konkurrenceforvridende praksis med at
indsamle data om andre virksomheder og deres
kunder på tværs af egne og andres tjenester for
derefter at anvende disses data til at konkurrere imod selvsamme virksomheder.
Danske Medier har desuden påpeget, at
Digital Markets Act ikke bør afgrænse medlemslande fra at kunne indføre yderligere restriktioner, såfremt det vurderes nødvendigt.

For at sikre fair konkurrencevilkår for medier
på det digitale marked arbejdede Danske
Medier med den såkaldte Digital Markets
Act (DMA), der ligesom DSA blev fremsat i
december 2020.

Herudover bør der tilføjes bestemmelser, der
sikrer publicistiske mediers ret til kollektivt at
forhandle vilkår med gatekeepere for brug af
indhold og afledte data, som det i marts 2021
med kulturministerens lovforslag om implementeringen af EU’s direktiv om ophavsret blev
foreslået i dansk sammenhæng.

Her er der ligeledes i kraft af foreningens europæiske lobbysamarbejde opnået en række
markante resultater for medievirksomheder.
Forslaget til DMA lægger således op til, at de
meget store platforme skal pålægges at give
medier og andre virksomheder indsigt i data
om deres egne brugere. Og så skal de meget
store platforme heller ikke længere kunne
afholde medier og andre virksomheder fra at
variere prissætningen på deres produkter på
tværs af kanaler.
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Danske Mediers arbejde med cookieregler

Reglerne for brug af cookies har stor betydning
for Danske Mediers medlemmer. På dette
område arbejder Danske Medier overordnet
for, at der findes en balance mellem på den ene
side hensynet til data- og forbrugerbeskyttelse
og på den anden side mediers mulighed for at
drive kommerciel virksomhed i Danmark.

Foreningen har desuden arbejdet for, at
presseudgivere skal bevare retten til at kræve
accept af markedsføringscookies, for at brugere
gives betalingsfri adgang til indhold, såfremt
der er mulighed for at købe adgang til samme
indhold fra mediet uden at afgive samtykke.
Dette er der nu gode udsigter til, idet Rådet som
led i forhandlingerne i EU om en ny ePrivacyforordning lægger op til at give mulighed for
at føre statistik over besøgende og retten til
at kræve accept af markedsføringscookies for
betalingsfri adgang til indhold.

Datatilsynets nye restriktive regler for
cookiesamtykke har medført en række praktiske problemer for de enkelte medier, der
ønsker at føre statistik over deres besøgende,
og har som en afledt effekt udfordret hele
vidensindsamlingen om det danske nyheds- og
medieforbrug.
Danske Medier har derfor via dialog med både
Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen forsøgt at
finde løsninger, der kan sikre muligheden for
at indhente simpel statistik i stil med, hvad der
f.eks. gælder i Frankrig og Holland.
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Ja tak-ordning

Danske Medier har igennem 2020 og første
kvartal 2021 advaret mod konsekvenserne af
en Ja tak-ordning for adresseløse reklamer, da
en sådan ordning vil få distributionspriserne for
de i forvejen hårdt pressede lokale ugeaviser
til at stige.

Desværre kan en Ja tak-ordning få den afledte effekt, at mange lokale ugeaviser i Danmark må forventes at lukke.
De lokale ugeaviser distribueres helt overvejende sammen med husstandsomdelte reklamer,
og derfor vil en ændring i den gældende
ordning og et deraf følgende fald i den samlede
mængde af husstandsomdelte tryksager få
prisen for distribution af lokalaviserne til at stige
markant.

Foreningen har også arbejdet i EU-regi,
eftersom der de seneste år er dukket ja tak-ordninger op i flere EU-lande. Derfor har Danske
Medier sammen med europæiske samarbejdspartnere blandt andet taget kontakt til
EU-Kommissionen, da denne tidligere har underkendt lignende ordninger i nogle medlemslande, og det er foreningens overbevisning, at
en dansk Ja tak-ordning ligesom disse vil være
i strid med EU-retten.

UDVIKLING I ANTALLET AF
LOKALE UGEAVISER

På trods af Danske Mediers bestræbelser
fremsatte SF i marts 2021 beslutningsforslag om
en Ja tak-ordning, og regeringen har meddelt,
at den undersøger mulighederne for at erstatte
Nej tak-ordningen for adresseløse reklamer.
En ændring af den eksisterende Nej tak-ordning til en Ja tak-ordning vil betyde, at borgere
aktivt skal sige ja til husomdelte reklamer.
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Kviklånslov

Danske Medier har både på egen hånd og i
samarbejde med andre brancheaktører kritiseret den udskældte kviklånslov og fremlagt
alternative løsninger, der ville kunne løse de
problemer, som loven har medført for bl.a.
medier og deres annoncører.

Reklameforbuddet har ligeledes været et
problem for foreningens radiomedlemmer,
der har været nødsaget til at adskille bank- og
spilreklamer ikke blot i forskellige reklameblokke men også i forskellige programflader, der
kan strække sig over 5-6 timer.

Kviklånsloven blev indført af en bred
aftalekreds i Folketinget i juni 2020 og
havde til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen og mindske gældsætningen ved bl.a. at
forbyde koblingen af reklamer for henholdsvis
spil og forbrugslån.

Loven tages op til evaluering senere i 2021,
hvor Danske Medier igen vil gøre opmærksom
på alternative løsninger, som vil kunne
imødekomme hensigten med loven via en langt
mindre indgribende regulering.

Danske Mediers kritik har ikke gået på den
politiske intention med loven, men har i
stedet fokuseret på den uhensigtsmæssige
udmøntning af reglerne, der i praksis har vist
sig at have vidtgående og helt unødvendige
konsekvenser for medierne og deres annoncører.
Annonceindkøbet hos danske medievirksomheder er i vidt omfang automatiseret og
foregår simultant med visningen af hjemmesiden til brugeren. Derfor har det ikke været muligt
for medierne at garantere fx banker, der ønsker
at annoncere hos dem, at deres annonce ikke
utilsigtet kommer til at optræde i sammenhæng
med en bettingreklame, som loven forbyder.
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Postloven

Det er desuden afgørende, at en såkaldt
udligningsordning, som blev foreslået ved de
seneste forhandlinger, skrinlægges, da den
ville blive en indirekte støtte fra private transportvirksomheder (herunder Danske Mediers
medlemmer) til PostNord.

Foreningens medlemsvirksomheder har historisk
både distribueret selv og benyttet sig af PostNord,
hvorfor en ny postlov er af stor interesse for
foreningen.
Forhandlingerne om en ny postlov kuldsejlede i slutningen af 2020. Det medførte, at
den eksisterende aftale om befordringspligten
med PostNord endnu en gang blev midlertidigt forlænget, så den gælder de første otte
måneder af 2021.

Danske Mediers prioriteringer for en ny
postlov tager blandt andet afsæt i Rigsrevisionens kritik af PostNords regnskaber, hvor
foreningens og andre aktørers kritik har betydet,
at forholdet omkring PostNords selskabskonstruktion nu undersøges af EU-Kommissionen.

Danske Medier har derfor fortsat arbejdet
med at formidle foreningens prioriteringer til en
ny postlov til de relevante beslutningstagere.
Foreningen mener, at postloven skal begrænse
befordringspligten til færre produkter end i dag
og sende den i udbud.
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Udviklingen i lyd

I sidste kvartal 2020 og i første kvartal 2021
intensiverede Danske Medier sin indsats på
området for lyd. Foreningen prioriterede, at
medlemmernes stigende interesse for podcast
blev afspejlet i foreningens indsats på området.

Indsatsen havde også den ønskede effekt at
positionere Danske Medier som en attraktiv
samarbejdspartner på området for podcast og
understøtte tilgangen af nye medlemmer til
foreningen.

I Danske Mediers medieudspil 2020 lancerede foreningen idéen om, at podcasts og
andre lydbårne produkter skal kunne modtage
støtte fra en del af public service-puljen. I april
2021 meldte flere af Folketingets partier, at
de støttede op om Danske Mediers model for
støtte til podcast.

Hele denne indsats blev også båret frem
af, at 2020 var året, hvor der med flere nye
tilmeldte medier for alvor kom bevågenhed
om den officielle danske måling af podcastlytning på Podcastindex.dk, som administreres af
Danske Medier Research.

Foreningen igangsatte desuden en oprustning af foreningens juridiske og kommercielle
rådgivning om podcastmediet, der skal understøtte medlemmernes stigende forretningsmæssige fokus på området.

JURAEN I PODCAST
Gå til vejledning
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Medlemsaktiviteter i Danske Medier

Coronakrisen var en udfordring for afholdelsen
af arrangementer i Danske Medier. Som for alle
andre organisationer betød det, at en række
planlagte arrangementer enten måtte udskydes eller afholdes digitalt.

Ugeavisernes Efterårsseminar blev ligesom
Mediernes Årsdag udskudt, men derefter succesrigt afholdt som fysisk arrangement i Kolding med stor interesse fra foreningens ugeavismedlemmer.

Dog lykkedes Danske Medier med en sundhedsmæssigt forsvarlig afholdelse af en række
fysiske arrangementer. Efter en udskydelse i
foråret kunne Danske Medier afholde Mediernes Årsdag 2020 som fysisk arrangement på
Axelborg i København med bred deltagelse fra
både foreningens medlemmer og øvrige repræsentanter fra mediebranchen.

Specialmediernes Anders Bording prisoverrækkelse fandt sted udendørs i Altingets gård
i København, hvor der i 2020 for første gang
blev uddelt den nye idépris, der sætter fokus
på kreativiteten hos danske specialmedier.
Årets Avisside og Danske Mediers Digitale
Priser blev i foråret planmæssigt overrakt i den
Sorte Diamant med oplæg fra en af Europas
fremmeste avisdesignere i form af tyske Norbert Küpper.

Med den internationalt anerkendte forfatter
Anne Applebaum og den tidligere polske udenrigsminister Radek Sikorski satte dagen fokus
på mediernes demokratiske ansvar i en tid med
fake news og algoritmer. Derudover blev mediers forretningsmuligheder i et stadig mere digitalt samfund belyst af en række oplægsholdere
og debattører.

Til Danske Mediers cookieseminar, som ligeledes blev afholdt fysisk, var der stort fremmøde, hvilket understregede værdien af at få gennemgået kompliceret teknisk regulering og få
mulighed for at få besvaret spørgsmål.
Samtidig lykkedes det Danske Medier at afholde flere vellykkede digitale medlemsmøder,
herunder et møde om EU’s direktiv om ophavsret og den såkaldte publishers’ right.
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Danske Mediers bestyrelse og direktion
JESPER ROSENER (FORMAND)
Adm. direktør, Jysk Fynske Medier
STIG KIRK ØRSKOV (NÆSTFORMAND)
Adm. direktør, JP/Politikens Hus
GITTE HEJBERG (NÆSTFORMAND)
Chef for FOA Medier og ansv. chefredaktør, Fagbladet FOA
ALEX NIELSEN
Adm. direktør og ansv. chefredaktør, Mediehuset Herning Folkeblad
STINE CARSTEN KENDAL
Adm. direktør Information
OLE SØNDERGAARD
Adm. direktør, Radio ABC Gruppen
THORKIL CHRISTENSEN
Udgiver og redaktør, Aars Avis
CHRISTINA BLAAGAARD
Adm. direktør, Teknologiens Mediehus
JESPER BUCHVALD
Adm. direktør, Bonnier Publications
ANDERS KRAB-JOHANSEN
Adm. direktør, Berlingske Media
CHRISTOPH NØRGAARD
Adm. direktør, Altinget og Mandag Morgen

DIREKTION
Louise Brincker, adm. direktør
Thomas Rønnow, viceadm. direktør
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