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Forord

Frie, troværdige og uafhængige medier er en grundsten i demokratiet. Medier, 
der fortæller om det lokale, det nationale og det internationale. I Danmark har vi 
tradition for pluralisme i mediebilledet. Det indbefatter både tilstedeværelsen 
af medier med en bred vifte af emner og medier, der dækker specialiserede 
emner til en bred målgruppe. Grundlaget for en oplyst debat er, at alle vinkler 
af samfundslivet bliver dækket på et højt niveau.   

Medierne står i en brydningstid. Mange medievirksomheder er under stigende 
økonomisk pres fra øget konkurrenceforvridning samtidig med, at behovet for 
kvalitetsjournalistik aldrig har været større: Den globale sundhedskrise har budt 
på misinformation af hidtil usete dimensioner. Antidemokratiske strømninger 
har udnyttet ekkokamre på sociale medier til at så splittelse og had. Begiven-
heder, der med skræmmende tydelighed har vist, hvorfor det er nødvendigt, at 
borgerne har adgang til en mangfoldighed af troværdige publicistiske medier.

Den mangfoldighed kræver økonomisk robusthed og forudsigelighed. Derfor 
er det nødvendigt, at den kommende medieaftale er langsigtet, så medie-
virksomhederne kender deres rammevilkår og kan tilrettelægge udviklingen 
herefter. Danske Medier anbefaler derfor, at en ny medieaftale har en løbetid 
på fem år, og at Folketinget indgår en bred politisk aftale. 

Danske Medier ønsker med dette udspil at bidrage til de kommende medie-
politiske forhandlinger og præsentere konkrete anbefalinger til, hvad den 
kommende medieaftale bør indeholde. 

Forslagene er fordelt på tre områder: Regulering af det digitale mediemarked, 
mediestøtte og forretningsmæssige rammevilkår.

God læselyst!
Mads Brandstrup
Adm. direktør, Danske Medier
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Øget ansvar for sociale medieplatforme

De sociale medieplatforme rummer mange 
gode muligheder for at danne fællesskaber og 
indgå i den demokratiske samtale. Men des-
værre er de selvsamme platforme ofte arnested 
for hadsk tale og spredning af disinformation og 
ulovligt indhold.

Med henblik på at beskytte forbrugere og virk-
somheder mod kriminel adfærd, er der behov 
for, at sociale medieplatforme udviser en øget 
ansvarlighed, mere transparens og effektivt 
bekæmper spredningen af ulovligt indhold på 
deres platforme.

Internationale techgiganter kontrollerer i vid 
udstrækning informationsstrømmen i vores 
samfund, og de har en afgørende indflydelse 
på den digitale mediebranche i relation til prio-
ritering og formidling af indhold, trafikskabelse 
samt køb og salg af annonceplads. 

Techgiganternes platforme må derfor betragtes 
som en central del af vores infrastruktur, men 
de er desuagtet i mange henseender stadig 
ansvarsfri og udgør samtidig en potentiel fun-
damental trussel mod de publicistiske medier, 
der i vid udstrækning er økonomisk og teknisk 
afhængige af deres ageren. 

Der er derfor behov for at definere nye rammer, 
der kan sikre en stærk mediepluralisme og 
beskyttelse af den frie presse overfor techgi-
ganterne. 

Fair forhandlingsvilkår mellem medier og 
techgiganter

Techgiganternes dominerende positioner 
har en selvforstærkende effekt, der gør dem 
i stand til at udnytte publicistiske mediers 
indhold uden aftale og kompensation, da medi-
erne kun svært kan undvære at være til stede 
på søgemaskiner, sociale medier, app-stores 
eller i operativsystemers indbyggede nyheds-
funktioner. 

Det udgør en udfordring for de redaktionelle 
medier, at de ikke hver for sig er i stand til at 
forhandle vilkår, der på rimelig vis honorerer 
værdien af deres ophavsret. 

Regulering af det digitale mediemarked 

Der er behov for at definere nye rammer, der 
kan sikre ytringsfrihed, ophavsret, medieplu-
ralisme og beskyttelse af den frie presse. 
”

Det er derfor afgørende for mediernes økono-
miske bæredygtighed, at techgiganter afgræn-
ses fra at kunne gennemtvinge aftaler om 
gratis udnyttelse af indhold fra udgivere af 
pressepublikationer, og EU’s copyright-direktiv 
vedr. ’publishers’ right’ skal implementeres på 
en sådan måde, at udgivernes forhandlingspo-
sition reelt forbedres.

Fair forretningsvilkår på handelsplatforme

En af de væsentligste årsager til, at enkelte 
online-aktører på rekordtid har kunnet udvikle 
sig til techgiganter, er deres massive dataind-
samling på tværs af platforme, hvilket udgør et 
problem for alle andre mindre aktører, der ikke 
kan konkurrere med techgiganternes massive 
datagrundlag.

På de store handelsplatforme er det et specifikt 
problem, at dominerende udbydere indsamler 
data om alle handler og brugerpræferencer, 
som de udnytter til at udbyde egne konkur-
rerende ydelser baseret på oplysninger, som 
deres erhvervskunder ikke er i besiddelse af. 
Tilmed giver de egne tjenester en fordelagtig 
fremtræden i søgeresultater og andre former 
for rangering. 

Endeligt er der eksempler på, at dominerende 
platforme afgrænser erhvervskunder fra at 
udbyde tjenester på andre vilkår via andre plat-
forme til skade for forbrugere og konkurrencen.

Figur 1
Andel af samlet online annonceomsætning 2010 - 2019
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Kilde: Danske Mediers Online Markedsstatistik 2019. 
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DANSKE MEDIER FORESLÅR: 

• At copyright-direktivets art. 15 (publishers’ right) og art. 17 (ansvar for 
sociale medieplatforme) implementeres i en udformning, der effektivt for-
hindrer techgiganternes udnyttelse af udgiveres indhold uden aftale og 
kompensation. 

• At medieudgivere sikres ret til kollektivt at kunne forhandle vilkår for 
brug af deres indhold med techgiganterne uden at risikere konflikt med 
konkurrencelovgivningen. Endvidere bør Ophavsretslicensnævnet gives 
kompetence til at fastsætte minimumssatser og vilkår, såfremt parterne 
ikke kan nå til enighed. 

• At begrænse techgiganternes misbrug af erhvervskunders forretningsdata, 
stille krav om fair aftalevilkår, øge konkurrencen i app-stores og forbyde, at 
techgiganterne kan give fordelagtig placering i egne tjenester jf. EU-Kom-
missionens forslag til Digital Markets Act. 

• At spredning af ulovligt indhold og disinformation via sociale medieplat-
forme begrænses ved at pålægge techgiganterne at dokumentere deres 
tiltag for at begrænse dette indhold og effekten heraf samt at give eks-
terne forskere adgang til at kontrollere oplysningerne.
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Omlægning af hovedordningen og 
supplementsordningen  

Den nuværende økonomiske ramme for hoved-
ordningen (tilskud til redaktionel produktions-
støtte) er passende, men det er nødvendigt, at 
strukturen for støtteordningen ændres som led 
i at understøtte mediedækningen i hele landet. 

En ny struktur skal sikre, at en større andel af 
den redaktionelle produktionsstøtte går til de 
lokale og regionale medier. 

I dag kan en medietitel maksimalt få 17,5 mio. 
kr. årligt i redaktionel produktionsstøtte. For at 
muliggøre, at flere mindre medier, herunder de 
lokale og regionale medier, får en relativt større 
andel af mediestøtten, bør titelloftet sænkes fra 
17,5 mio. kr. til 14 mio. kr., så andelen af medie-
støtte bliver fordelt mere jævnt på tværs af 
medietitler. 

For landsdækkende medier foreslås ændrin-
gen af titelloftet gennemført omgående. For 
lokale og regionale medier foreslås en gradvis 
reduktion, så disse medier får sænket deres 
titelloft årligt med fire pct.  

Det vil betyde, at de lokale og regionale medier, 
der i dag er omfattet af det nuværende titelloft 
på 17,5 mio. kr., det sidste år af en femårig peri-
ode vil ende på det nye titelloft på 14 mio. kr. 

Supplementsordningen for landsdækkende 
medier bør ligeledes reduceres. Konkret fore-
slås det, at supplementsordningen reduceres 
med fire pct. om året i tre år og dermed samlet 
12 pct. i aftaleperioden. 

Denne justering vil ligeledes bevirke en mere 
ligelig fordeling af den samlede mediestøtte på 
tværs af store og små medietitler. 

Efter aftaleperiodens udløb bør det undersø-
ges, om der er grundlag for yderligere reduktion 
af supplementsordningen.

I figur 2 er det angivet, hvordan Danske Mediers 
forslag vil omfordele midler til mindre medier, 
herunder primært lokale og regionale medier. 
Midlerne stammer fra nedsættelse af titeloftet 
til 14 mio kr. og nedtrapning af supplementsord-
ningen på 12 pct.

Midlertidig udviklingsstøtte til lokale og 
regionale medier

I en tid hvor den medieteknologiske udvikling 
bevæger sig fortsat hurtigere, er det nødven-
digt, at medier kan få hjælp til at omstille sig. 
Innovationspuljen medvirker via økonomisk 
medfinansiering af udviklingsprojekter til, at 
danske medievirksomheder kan udvikle sig 
redaktionelt og kommercielt for at forblive leve-
dygtige. 
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Figur 2 
Omfordeling af midler til lokale, 
regionale og mindre medier

Beregninger i kr. pba. mediestøtte i 2020.  

33,6.mio

Mediestøttesystemet sikrer en balance, hvor 
der både tages hensyn til en fair konkurrence 
mellem medier, mens bredden i medieudbud-
det bevares. 

Mediestøtten er at betragte som en demokrati-
støtte, der gives for at sikre en sådan bredde i 
medieudbuddet, at borgerne får et mangfoldigt 
medieudbud, som er fremmende for debatten, 
og som kan bidrage til folkeoplysningen både 
lokalt, regionalt og på landsplan. 

Støtten skal udformes som generel støtte efter 
objektive kriterier og ikke som støtte til enkelte 
redaktionelle projekter.

Model for mediestøtte

Støtten skal udformes som generel støtte 
efter objektive kriterier og ikke som støtte 
til enkelte redaktionelle projekter.
”

De seneste år har vist, at særligt lokale og regi-
onale medier er under pres med reel risiko 
for, at ’nyhedsørkener’, hvor borgere ikke har 
adgang til journalistisk redigerede medier, der 
formidler nyheder om deres lokalområde, bliver 
en del af Danmark. 

Dette udgør et demokratisk problem for Dan-
mark, som skal løses. For at vende udviklingen, 
er det nødvendigt, at der justeres på mediestøt-
tens forskellige ordninger. 

Danske Medier har på den baggrund udfor-
met en justeret mediestøttemodel, der tager 
udgangspunkt i de eksisterende ordninger 
og justerer og supplerer dem. I tabel 1 er det 
angivet, hvordan den redaktionelle produk-
tionsstøtte, midlertidig støtte til udvikling af 
lokale og regionale medier og midlertidig støtte 
til ugeaviser fordeler sig.

Tabel 1 
Danske Mediers forslag til model for mediestøtte*

          2020             År 1                År 2            År 3             År 4              År 5

Redaktionel produktionsstøtte        368,1                368,1                368,1             368,1               368,1               368,1 

Innovationspuljen, som den eksisterer i dag**        20,7                 0                      0          0                0                     20,7

Etableringsstøtte          0              10,7                   10,7                 10,7                10,7                 0

Udviklingspulje til lokale og regionale medier       

Innovationspulje i alt         20,7                 60,7                 50,7                40,7                 30,7                20,7    

Ugeavispulje                   0                     25                    25                   25                   25                    25     

Samlet mediestøtte        388,8         453,8         443,8         433,8         423,8         413,8

*Angivet i mio kr. **Etableringsstøtte og udviklingsstøtte

0                      50                     40                    30                    20                   0
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Revurdering af ejerskabskriteriet på sigt

Mediestøtte bør i udgangspunktet være betin-
get af det producerede indhold og ikke af ejer-
forhold for medievirksomheden. 

Medieaftalen fra 2018 lagde op til en halve-
ring af den redaktionelle produktionsstøtte 
til medier delvist ejet af lønmodtager- eller 
arbejdsgiverorganisationer. Forslaget om en 
sådan forskelsbehandling er skadeligt for 
mediepluralismen og urimeligt for såvel mediet 
som mediets brugere. 

Støtten til medier omfattet af ejerskabskriteriet 
kan fastholdes i sin nuværende form, men på 
længere sigt bør medier med en fuld og uaf-
hængig redaktion kunne få del i støtten uanset 
ejerskabsforhold.

Kun lokale og regionale medier, der efterlever 
gældende regler for modtagelse af redaktionel 
produktionsstøtte, skal kunne søge udviklings-
puljen. Ved lokale og regionale medier forstås 
trykte medier, som har mindst 80 pct. af deres 
læsere i den pågældende region. Medier med 
adresse i bladkreds 1 kan ikke søge udviklings-
puljen.

Etablering af midlertidig ugeavispulje

De lokale ugeaviser spiller en særlig rolle i det 
danske medielandskab, hvor de uden bruger-
betaling formidler nyheder, kultur, debat og 
historier om lokalsamfundet direkte til bor-
gerne. De lokale ugeaviser er afgørende for 
nærdemokratiet og det lokale liv i mange egne 
af landet. 

Desværre har techgiganternes pres på 
annoncemarkedet sammen med stigende 
distributionspriser ramt denne mediegruppe 
særligt hårdt. 

Denne udvikling vanskeliggør driften af de 
lokale ugeaviser, der finansieres udelukkende 
af annonceindtægter. Konsekvensen har 
været, at vi de seneste år desværre har set et 
stort antal lokale ugeaviser lukke. 

Hvis yderligere lukninger af lokale ugeavi-
ser skal undgås, er det nødvendigt med en 
styrkelse af disse medier, der står midt i en 
overgangsfase, hvor de printede ugeaviser 
skal suppleres med mere online indhold.

Der bør derfor etableres en ugeavispulje på 25 
mio. kr. årligt i en femårig periode for at hjælpe 
ugeaviserne i denne omstilling. 

For at få del i denne pulje bør en række kriterier 
vedr. redaktionelt indhold og oplag være over-
holdt som beskrevet i bilaget. 

Figur 3 
Udviklingen i udgivede lokale 
ugeaviser 2015-2019
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For at sikre stærke lokale og regionale medier 
er det nødvendigt, at puljen i en årrække mål-
rettes denne mediegruppe, som mange steder 
står over for nogle store udfordringer i den 
fortsatte bevægelse fra print til digitalt medie-
forbrug. 

Af de samlede 20,7 mio. kr., der i dag afsættes 
til innovationspuljen, foreslås 10 mio. kr. derfor 
allokeret til en udviklingspulje til lokale og regi-
onale dagblade for de næste fire år. 

Midlerne skal hjælpe de lokale og regionale 
medier i en digital overgangsfase til at omstille 
deres virksomhed og produkter, så disse bliver 
økonomisk bæredygtige på længere sigt. 

Endvidere bør der afsættes yderligere 100 mio. 
kr. over en periode på fire år til en ny pulje til 
lokale og regionale mediers digitale udvikling. 

Midlerne foreslås fordelt således, at der første 
år afsættes 40 mio. kr., andet år 30 mio. kr., 
tredje år 20 mio. og endeligt 10 mio. det fjerde 
år af aftaleperioden, hvorefter ordningen udlø-
ber. 

        Allokering af midler fra                               Midlertidig tilførsel af 
        innovationspuljens udviklingsstøtte  yderligere midler            I alt 

   År 1        10 mio. kr.     40 mio. kr.           50 mio. kr. 
   År 2        10 mio. kr.     30 mio. kr.           40 mio. kr. 
   År 3        10 mio. kr.     20 mio. kr.           30 mio. kr. 
   År 4        10 mio. kr.     10 mio. kr.           20 mio. kr. 
   
        40 mio. kr.    100 mio. kr.           140 mio. kr.

Tabel 2
Finansiering af udviklingspuljen til lokale og regionale medier

Det betyder, at der samlet skabes grundlag for 
en udviklingsstøtte målrettet lokale og regio-
nale medier gældende for de næste fire år på i 
alt 140 mio. kr. 

Således vil ordningen for støtte til regionale og 
lokale mediers udvikling for aftaleperioden for-
dele sig som vist nedenfor i tabel 2. 

Såfremt midlerne ikke ansøges, overføres de til 
det efterfølgende års pulje. Hvis midlerne ikke 
søges inden aftaleperiodens udløb, tilbagefø-
res det resterende beløb til staten. 

Det skal være en forudsætning for tildeling af 
midler fra puljen, at det ansøgende regionale 
eller lokale medie selv finansierer 50 pct. af 
udgifterne til udviklingsprojektet. 

Medienævnet skal behandle ansøgningerne til 
disse midler på linje med  behandling af ansøg-
ninger til de øvrige ordninger. 
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• At størrelsen af den økonomiske ramme for den redaktionelle produktions-
støtte fastholdes. 

• At titelloftet for redaktionel produktionsstøtte sænkes fra de nuværende 
17,5 mio. kr. årligt til 14 mio. kr. årligt for at sikre, at flere mindre medier får en 
relativt større andel af puljen.

• At supplementsordningen sænkes med 4 pct. årligt over en treårig periode.

• At der i innovationspuljen afsættes 10 mio. kr. årligt i fire år til lokale og regi-
onale medier via en målretning af udviklingsstøtten.

• At der yderligere etableres en midlertidig udviklingspulje til regionale og 
lokale medier på i alt 100 mio. kr. fordelt over fire år. 

• At der etableres en pulje på 25 mio. kr. årligt i fem år målrettet de lokale 
ugeaviser.

• At støtten til medier omfattet af ejerskabskriteriet opretholdes i sin nuvæ-
rende udformning, idet det bemærkes, at på længere sigt bør medier med 
en fuld og uafhængig redaktion kunne få del i støtten uanset ejerskabsfor-
hold.

• At mediestøtte bør betinges af det producerede indhold og redaktionernes 
uafhængighed. 

DANSKE MEDIER FORESLÅR: 
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De danske medievirksomheder er en del af det 
danske erhvervsliv og bidrager til vækst, inno-
vation og jobskabelse. Samtidig er det klart, 
at medievirksomheder grundlæggende tjener 
flere formål end de rent økonomiske. 

Medierne bidrager til den demokratiske debat, 
oplyser borgerne, stiller politikere, embeds-
værk og erhvervsliv til ansvar og fungerer 
som kulturelt bindeled i vores samfund på alle 
niveauer. 

Nulmoms og lønsumsafgift

Siden 2019 har digitale nyhedsmedier haft en 
nulmoms og dermed været ligestillet med de 
trykte aviser. Med ambitionen om en medie-
branche med bedst mulige betingelser for 
udvikling og imødekommelse af mediebruger-
nes virkelighed, bør der indføres en nulmoms 
for alle digitale medier. Det vil ligestille de digi-
tale medier – herunder magasiner på nettet 
– med nyhedsmedierne. 

Mange magasiner, special- og nichemedier 
udvikler i dag produkter udelukkende til nettet, 
da en stigende andel af forbruget af redaktio-
nelt indhold findes her. 

Denne gruppe af medier er med til at skabe 
debat og udvikling og fungerer ligesom andre 
medier som kulturelt bindeled i vores sam-
fund, hvorfor disse bør underlægges samme 
skatte- og afgiftsmæssige vilkår som de øvrige 
digitale medier. 

Medierne er underlagt en særlig lønsumsaf-
gift på 3,54 pct. Lønsumsafgiften er en skat på 
det frie ord, som bør afskaffes i forlængelse 
af beslutningen om indførelse af nulmoms for 
nyhedsmedier. 

Forretningsmæssige rammevilkår  

Præcisering af GDPR-regler

Implementering af Databeskyttelsesforordnin-
gen (GDPR) begrænser mediernes mulighed for 
at drive virksomhed. 

Med de nye regler er der indført et forbud 
mod, at udgivere kan kræve brugersamtykke til 
persondatabehandling til statistik- og markeds-
føringsformål (såkaldte ’cookie walls’) for at give 
brugere betalingsfri adgang til indhold. 

Dette udgør et væsentligt problem for medier, 
hvis forretningsmodel bygger på målrettet 
annoncesalg, der forudsætter et sådant sam-
tykke. Der bør derfor tilføjes præciseringer i 
vejledningen til GDPR-implementeringen, så 
medievirksomheder sikres rimelige muligheder 
for at drive annoncebasseret forretning.

Klare rammer for statsfinansierede medier 

En oplyst befolkning er en forudsætning for et 
levende demokrati. Derfor er det også vigtigt, 
at danskerne har adgang til public service-me-
dier. Samtidig er det afgørende, at der er klare 
grænser for de statslige mediers opgave, og at 
disse i udgangspunktet ikke bør indgå i direkte 
konkurrence med de private medier, der funge-
rer på markedsvilkår. 

Der er desværre mange områder, hvor statslige 
medier indgår i direkte konkurrence med både 
landsdækkende, regionale og lokale medier, 
som opererer på markedsvilkår. 

Eksempelvis er de regionale TV 2-virksomheder 
i direkte konkurrence med de regionale medier, 
når TV 2-regionerne producerer nyheder og 
aktualitetsstof om lokalområdet til internettet, 
der er løsrevet deres tv-produktion.

Dette er et væsentligt problem for de mange 
lokale medier rundt om i landet, hvilket er med 
til at presse dem økonomisk. 

Ligeledes er det velkendt, at de statsfinan-
sierede medier producerer indhold, der er i 
konkurrence med de private medier. Det er et 
problem, når statslige virksomheder kan stille 
produkter, som private medier tager betaling 
for, gratis til rådighed for brugere.

Konkurrencen er grundlæggende unfair og 
skadelig for de private mediers udviklingsmu-
ligheder og dermed for mediepluralismen i 
Danmark.

Radio og podcast omfattes af public
service-puljen

Lokale kommercielle radiostationer i Danmark 
er blandt de få medier, der når unge mennesker 
med redigerede nyheder. Rundt om i landet på 
radiostationerne sidder lokalredaktioner, der 
er med til at sikre, at også den yngre del af 
befolkningen bliver præsenteret for redigerede 
nyheder. 

Nyhedsudsendelserne er et tilvalg på hver ene-
ste radiostation – et tilvalg, der bliver mere og 
mere presset af ikke mindst techgiganterne. 

Public service-puljen er en afgørende faktor 
for, at danske drama- og dokumentarprogram-
mer kan udvikles og produceres. Ordningen 
er vigtig af både publicistiske og kommercielle 
grunde. 

Det er dog nødvendigt, at public service-puljen 
tager afsæt i danskernes samlede medievaner 
og medvirker til produktion af indhold til flere 
forskellige medietyper end tv alene.

Kriterierne for fordeling af midlerne er snævre 
og afspejler ikke danskernes aktuelle medie-
vaner, hvor stadigt flere mediebrugere bruger 
mere tid på auditive medier. Kriterierne for tilde-
ling af midler fra public service-puljen bør derfor 
justeres, så flere medietyper kan søge ordnin-
gen til udvikling og produktion af eget indhold, 
og der etableres en selvstændig pulje til radio. 

Nyt DAB-udbud

Det danske radiomarked bevæger sig i disse år 
fra FM til DAB. Udviklingen har betydet, at der 
på dele af DAB-nettet er kapacitetsproblemer. 
Det gælder særligt for hovedstadsområdet og 
i Østjylland. 

Udviklingen mod fortsat mere knaphed på 
DAB-nettet må forventes at fortsætte i takt med, 
at stadig flere radiolyttere bevæger sig fra FM 
til DAB. 

Hertil er det i EU besluttet, at alle nye biler, der 
sælges fra januar 2021, skal have DAB-radio-
modtager indbygget, hvilket forventes at sætte 
yderligere fart på udviklingen.

Det er vigtigt, at udviklingen på DAB-markedet 
ikke bremses af eventuelle kapacitetsproble-
mer eller mangel på rettidig omhu. 

Derfor bør kapacitetsproblemerne imødegås 
med en udvidelse af en DAB-blok i de ovenfor 
omtalte områder. 

Dette kan med fordel ske i forbindelse med en 
kommende udbudsrunde, når de eksisterende 
tilladelser udløber i 2023. 
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• At nulmomsen for digitale udgivelser skal omfatte alle digitale udgivel-
ser, der producerer selvstændigt redaktionelt indhold.

• At lønsumsafgiften for medier afskaffes.

• At medier sikres retten til at kunne kræve samtykke til målrettet annonce-
ring for betalingsfri adgang, forudsat at der tilbydes en alternativ adgang 
til samme indhold, som må omfatte betaling, statistik og annoncestyring, 
men hvor annoncer ikke er rettet mod den specifikke bruger eller enhed.

• At de regionale TV 2-virksomheders tilstedeværelse på nettet skal foku-
seres, så den altid tager sit afsæt i egenproduceret tv-indhold. 

• At der skal gennemføres en uafhængig undersøgelse af TV 2-regionernes 
regnskab med henblik på at lave en vurdering af, om driftsomkostningerne 
er rimelige i forhold til eksisterende markedsvilkår og virksomhedernes 
faktiske medieproduktion.

• At der afsættes en fast delmængde af public service-puljen, hvor lokale 
kommercielle radioer kan søge midler til at dække redaktionelle udgifter.

• At kriterierne for tildeling af midler fra public service-puljen justeres, så 
lokale kommercielle radiostationer igen kan søge midler til redaktionel 
innovation og udvikling.

• At podcasts og andre lydbårne produkter kan søge støtte fra en del af 
public service-puljen.

• At der snarest muligt gennemføres et genudbud af ledig DAB-kapacitet i 
DAB-blok 3, hvor sendetilladelserne udløber parallelt med de eksisterende 
tilladelser (30. juni 2023).

• At der arbejdes for at udvide kapaciteten i DAB-blok 3 i de områder, der 
oplever kapacitets-problemer, så der ved genudbuddet af DAB-tilladelser i 
2022 kan etableres flest mulige radiostationer til glæde for befolkningen.

DANSKE MEDIER FORESLÅR: 
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1. Hovedordningen (redaktionel produktionsstøtte) og supplementsordningen

Den redaktionelle produktionsstøtte er fundamentalt afgørende for et pluralistisk medie-
billede i Danmark. Den økonomiske ramme for redaktionel produktionsstøtte fastholdes 
sammen med kriterierne for tildeling af tilskuddet, ligesom tilskuddet fortsat maksimalt skal 
udgøre 35 pct. af et nyhedsmedies redaktionelle omkostninger. 

Midlerne i ordningen skal dog fordeles mere jævnt blandt tilskudsmodtagerne, hvor målet 
er, at flere lokale og regionale medier skal modtage en relativt større andel af midlerne i 
ordningen. Tilskuddet skal maksimalt udgøre 14 mio. kr. årligt, hvorfor der er behov for en 
reduktion af titelloftet, der i dag er på 17,5 mio. kr. En sænkning af titelloftet vil sikre, at mid-
lerne i hovedordningen fordeles mere ligeligt blandt tilskudsmodtagerne. 

For landsdækkende dagblade foreslås det nye titelloft indført med det samme, mens der for 
regionale og lokale medier forslås en gradvis reduktion på fire pct. årligt. Dette vil sikre, at 
regionale og landsdækkende medier har samme titelloft efter en femårig periode. 

Ligeledes bør supplementsordningen til små landsdækkende medier justeres med fire pct. 
om året i tre år og dermed samlet 12 pct. i aftaleperioden. Efter aftaleperiodens udløb bør det 
undersøges, om der er grundlag for yderligere reduktion af supplementsordningen.

2. Udviklingspulje for lokale og regionale medier

Digitaliseringen af lokale og regionale medier er ikke på niveau med de landsdækkende 
medier. Dette er problematisk for opretholdelsen af en stærk uafhængig lokal- og regional-
presse. 

Derfor skal der oprettes en pulje til innovation og udvikling af lokale og regionale medier 
med det formål at fremme den digitale udvikling og dermed styrke grundlaget for, at der 
også i fremtiden vil være uafhængige lokale og regionale medier i alle dele af landet. 

Hvem kan modtage midlerne? 
Et lokalt eller regionalt medie er et nyhedsmedie, der har mindst 80 pct. af mediets læsere 
placeret i én af landets regioner. Medier med adresse i bladkreds 1 kan ikke søge udvik-
lingspuljen. Medienævnet kan dispensere for bestemmelsen for lokale medier, der udgives i 
grænseområdet mellem to regioner.

BILAG 
 
Danske Mediers forslag til model for mediestøtte 

Ansøgning om midler fra puljen kan indgives af lokale og regionale medier, som har modta-
get redaktionel produktionsstøtte året før. 

Det enkelte medie kan ansøge om op til et beløb, som beregnes forholdsmæssigt i forhold til, 
hvor stor en del af den redaktionelle produktionsstøtte til lokale og regionale medier, mediet 
har modtaget året før1. 

Ansøgningerne behandles af Medienævnet. Puljen skal, på linje med innovationspuljen, 
kunne søges halvårligt for at gøre muligheden for støtte så fleksibel som muligt. 
   
Hvad kan midlerne bruges til?
Puljen kan yde støtte til konkrete digitaliseringsprojekter af relevans for produktion og for-
midling af det redaktionelle indhold, som ligger ud over den daglige drift. Puljen kan ikke 
støtte daglig drift.

Midlerne kan dække konkrete udgifter i forbindelse med produktudvikling, markedsudvikling 
og indholdsudvikling eller i forbindelse med gennemførelse af investeringer til fremstilling og 
formidling af nyhedsmedier i digital form samt til udbredelse heraf. Støtte kan både ydes til 
nye projekter, men også til fremskyndelse af allerede planlagte projekter. 

Midlerne kan anvendes til audiovisuelt indhold, der understøtter formidling af tekstindhold 
i det eksisterende medie, men ikke til rene audiovisuelle projekter. Desuden kan midlerne 
anvendes til uddannelse af medarbejdere.

Midlerne kan ikke anvendes til udviklingsprojekter, der alene eller hovedsageligt vedrører 
udvikling af it-systemer m.v., som ikke tjener til produktion eller formidling af det redakti-
onelle indhold. Marketingstiltag af større omfang eller lignende udgifter skal stå i direkte 
sammenhæng med projektet for at kunne dækkes. 

Et medie kan ikke i regnskab for udviklingsprojekterne medregne redaktionelle udgifter, 
som samtidig indgår i beregningen af den redaktionelle produktionsstøtte.

Egenfinansiering      
Egenfinansiering af støttede projekter skal udgøre mindst 50 pct. I det omfang egen-
finansieringen ikke erlægges økonomisk, men gennem eksempelvis allokering af 
medarbejderressourcer, skal det dokumenteres, at de pågældende medarbejdere reelt er 
allokeret til det konkrete projekt, således at der ikke bliver tale om (delvis) driftsstøtte. 

For det enkelte medie skal det således med revisorerklæring dokumenteres, at der som mini-
mum er brugt et beløb tilsvarende udviklingsstøtten på nuværende og nye digitale projekter.

1. De lokale og regionale medier modtager i 2020 137,5 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte. Med en pulje 
1. år på 50 mio. kr., vil hvert af de lokale og regionale medier kunne ansøge om op til 36,4 pct. af det beløb, 
de modtog i produktionsstøtte. Dvs. et medie som Nordjyske Stiftstidende, der modtager 17,5 mio. kr. i pro-
duktionsstøtte, vil kunne ansøge om knap 6,4 mio. kr. til udvikling året efter.
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3. Etablering af midlertidig ugeavispulje

De lokale ugeaviser er hårdt presset af et forandret annoncemarked og stigende distributi-
onspriser. Der skal etableres en pulje målrettet de lokale ugeaviser på 25 mio. kr. årligt i en 
femårig periode for at bidrage til at løse denne mediegruppes udfordrede position.

Det bør være en præmis, at ugeavisen har en ansvarshavende redaktør, har indhold fra flere 
kilder, at der ikke er direkte tilknytning mellem redaktionelt stof og annoncer og et ugent-
ligt oplag på minimum 4.000 eksemplarer – primært husstandsomdelt mindst en gang om 
ugen i mindst 44 uger pr. kalenderår adresseløst til alle husstande i et geografisk afgrænset 
område. Puljen skal fordeles til de ugeaviser, som udkommer på print, og som efterlever ret-
ningslinjer for ”Reklamer og gratisaviser Nej Tak”-ordningen. 

For at sikre, at ordningen fungerer mest ubureaukratisk, bør den økonomiske støtte være ens 
for alle ugeaviser og uafhængig af eksempelvis størrelse, dækningsområde eller demogra-
fisk profil. Medienævnet skal have bemyndigelse til at holde opsyn med og træffe afgørelser 
om disse nye støtteordninger.

Ansøgningsprocedure     
Alle lokale og regionale medier, som har modtaget redaktionel produktionsstøtte året før, 
skal senest 15. januar meddele, om de ønsker at ansøge om udviklingsmidler. 
Ved udgangen af tilskudsåret skal hvert medie indsende en redegørelse og et revideret 
regnskab for projektet til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis Styrelsen vurderer, at der er anvendt 
midler uberettiget i forhold til midlernes anvendelsesområde – eller kravet til egenfinansie-
ring ikke er opfyldt – forelægges sagen efter høring af mediet for Medienævnet, der træffer 
afgørelse om eventuel tilbagebetaling. 

Et medie kan ikke få udbetalt udviklingsmidler det efterfølgende år, før der er afleveret regn-
skab og redegørelse for brugen af midlerne året før.

Økonomi
Den nuværende innovationspulje opdeles midlertidigt i etableringsstøtte og en udviklings-
pulje målrettet lokale og regionale medier i en fireårig periode. Der afsættes 100 mio. kr. over 
fem år til udviklingspuljen: 40 mio. kr. det første år, 30 mio. kr., 20 mio. kr. og 10 mio. kr. de 
kommende år. 

Derudover allokeres 10 mio. kr. årligt fra innovationspuljens udviklingsstøtte over en fireårig 
periode, mens puljens resterende midler forbliver til etableringssøtte. Det betyder samtidig, 
at lokale og regionale medier ikke kan søge midler fra innovationspuljen, som i de fire år 
bliver på 10,7 mio. kr. Medier, der får redaktionel produktionsstøtte, men ikke er lokale eller 
regionale, vil fortsat kunne søge midler fra innovationspuljen.

Det betyder, at der i alt er 140 mio. kr. i puljen, og at de lokale og regionale medier selv bidra-
ger med 140 mio. kr., hvis det fulde beløb skal udbetales. 

Ved udløbet af perioden kan regionale og lokale medier igen søge innovationsstøtte fra den 
eksisterende pulje, som igen bliver på 20,7 mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler overføres 
til det efterfølgende år, således at uforbrugte midler forbliver i udviklingspuljen i ordningens 
levetid. Midler, der ikke er brugt ved ordningens udløb, tilbageføres til staten.

EU’s statsstøtteregler      
Ordningen skal sammen med andre ændringer i mediestøtteloven notificeres til Europa-Kom-
missionen, da der er tale om statsstøtte. Ordningen og ændringerne kan ikke implementeres, 
før der foreligger en statsstøtteretlig godkendelse. 
      
En godkendelse forventes dog at kunne opnås, da ordningen proportionelt søger at korri-
gere en markedsfejl, nemlig en uhensigtsmæssig forsinkelse af digitaliseringen af lokale og 
regionale medier, hvilket er til skade for det overordnede anerkendte demokratiske formål 
om at sikre en fortsat udgivelse af uafhængige lokale og regionale medier fremover.
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