
Netværket Dagbladenes holdning til mediestøtte 

Netværket Dagbladene har følgende ønsker til mediestøtte: 

Status quo 

Først og fremmest ønsker Netværket Dagbladene at bevare status quo. Vi har brug for arbejdsro og ikke en 

løbende usikkerhed om dagbladenes økonomi, som det har været tilfældet siden årtusindeskiftet. Samtidig 

vil en ny notificeringsproces i EU med en evt. efterfølgende klage skabe fornyet usikkerhed. 

Så lav få ændringer og lad aftalen løbe i lang tid – gerne 5-7 år. 

Fem fromme ønsker til ændringer af mediestøtteloven: 

For det første:  

Indfør en årlig pristalsregulering af mediestøtten. Beløbet har stort set ikke ændret sig siden 2007. Hvis 

tallet var blevet pristalsreguleret gennem hele perioden, ville der være ca. 40 mio. kr. mere til fordeling i år.  

Hvis man samtidig fastholder titelloftet på 17,5 mio. kr., vil hele pristalsreguleringen blive fordelt til de 

mindre udgivere, herunder ikke mindst dagbladene i provinsen. 

For det andet:  

Indfør nulmoms på digitale udgivelser. Det vil medvirke til at skabe det nødvendige incitament til at få 

transitionen fra papir til digital til at ske hurtigere. Samtidig vil det skabe ens konkurrencevilkår, uanset om 

mediet er digitalt eller papirbåret. 

Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at værdien af en digital nulmoms alene vil udgøre ca. 35 mio. 

kr. Det skal ses i sammenhæng med, at værdien af nulmomsen på aviserne er faldet med 600 mio. kr. siden 

2007.  

Netværket Dagbladene er gerne behjælpelige med den nærmere udformning af bestemmelserne for 

nulmoms for digitale ydelser. Samtidig kan man jo se mod Norge, der har indført nulmomsen. 

For det tredje:   

Det skal være muligt at undgå at få økonomisk tab på abonnenter på grund af udgifterne til distribution. 

Det er derfor nødvendigt at se på kravet om, at mediet leveres eller stilles til rådighed i hele landet på ens 

vilkår. 

PostNords priser er steget voldsomt (183 procent siden 2013), og det betyder, at en ny abonnent uden for 

byområderne vil påføre virksomheden et tab på grund af distributionsomkostningerne. 

Netværket Dagbladene foreslår, at medierne får mulighed for at stille en e-avis til rådighed til kunden på 

samme vilkår i hele landet. Ønsker kunden en papiravis, bør dagbladene have mulighed for frit at prissætte 

et distributionsgebyr. 

For det fjerde: 

Når et medie udkommer mere end to gange om ugen, bør Kulturstyrelsens stikprøvekontroller laves over en 

længere periode i forhold til målingen af redaktionelt og egetproduceret indhold. Vi foreslår en periode på 

1-2 uger. 



I dag omfatter stikprøvekontrollerne én enkelt dag. Det medfører, at to stikprøvekontroller kan medføre, at 

mediet taber retten til hele sin mediestøtte, selvom mediet i de resterende 363 dage i året opfylder 

betingelserne om redaktionelt indhold.  

Det vil sikre, at ressourcerne i dagbladene bruges på at lave redaktionelt indhold og ikke bruges på 

administrative byrder. 

For det femte: 

Netværket Dagbladene mener ikke, at der skal være en pligt til at offentliggøre chefernes lønninger i 

mediebranchen – hverken direktørernes løn eller chefredaktørernes løn. Det vil skade dagbladene i 

konkurrencen om at få de bedste direktører og chefredaktører. Samtidig vil det være et helt særskilt krav, 

der kun omfatter medievirksomheder. 

De lønninger, der er blevet offentliggjort indtil videre bærer ikke præg af at være specielt høje i forhold til 

det ansvar, der følger med i stillingen som chefredaktør. 

Såfremt politikerne er nervøse for, at mediestøtten går til alt for høje lønninger til chefredaktørerne, 

foreslår vi, at chefredaktørernes løn maksimalt kan indgå med 1,5 mio. kroner i de redaktionelle 

omkostninger, der danner grundlag for beregningen af mediestøtten. Dette tal skal pristalsreguleres og vil 

naturligvis blive kontrolleret af revisor. 


