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10.04.2022  

 

 

 

Høringssvar fra Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat (TP, kreds 7, Grønland)  

og Dansk Journalistforbund til forslag om ændring af mediestøtten i Grønland: 

 

 

Høring af lovforslag om ændring af Inatsisartutlov om mediestøtte (Nanoq, ID-nr. 

19576533) 

 

TP/Dansk Journalistforbund takker for muligheden for at komme med kommentarer til 

forslaget om at ændre loven om mediestøtte. 

 

Den overordnede konklusion i dette høringssvar er,  

1. at det er positivt, at lovforslaget afskaffer den eksisterende lovs bestemmelser om 

projektstøtte, som vi fra TP/DJ’s side kritiserede fra begyndelsen, og som åbenlyst ikke 

har fungeret, 

 

2. at det er yderst kritisabelt, at lovforslaget imidlertid ikke løser det grundlæggende 

problem med at sikre en armslængde og dermed uafhængighed imellem det bevilgende 

Naalakkersuisut/Landsstyre og modtagerne af støtte,  

 

3. at det i den forbindelse er kritisabelt, at den økonomiske ramme for mediestøtten ikke 

bliver fastsat for en længere periode, men fortsat indgår i de årlige finanslovs-

forhandlinger, og endelig  

 

4. at det er helt uforståeligt, at mediestøtten fremover ikke skal kunne gives til 

internetbaserede nyheds- og aktualitetsmedier, men udelukkende til trykte.  

 

Denne konklusion uddybes herunder. 

 

1. Udelukkende driftsstøtte 

Da den grønlandske mediestøtte blev omlagt til delvist at bestå af projektstøtte, 

kritiserede vi det kraftigt fra TP/DJ’s side. 

 

Baggrunden for kritikken var det principielle synspunkt, at en kritisk og uafhængig presse 

ikke er et konkret projekt i en afgrænset periode. Det er derimod en fortløbende 

driftsproces med daglige redaktionelle beslutninger og udgivelser. Og det er en proces, 

som politikere af principielle grunde skal blande sig langt uden om.  

 

Vores kritik blev imødekommet, så det trods alt ikke blev Naalakkersuisut/Landsstyret 

selv, der skulle tage stilling til de enkelte ansøgninger om projektstøtte. Dette blev lagt i et 

uafhængigt tildelingsudvalg. 

 

I høringsbrevet fra Naalakkersuisut/Landsstyret lægges det åbent frem, at projektstøtte-

ordningen ikke har fungeret. Og fra TP/DJ’s side hilser vi som nævnt med tilfredshed, at 

projektstøtteordningen bliver nedlagt. 

 

2. Manglende armslængde 

Fra TP/DJ’s side kritiserer vi, at man ikke benytter ændringen af mediestøtteloven som 

anledning til at rette op på den manglende armslængde og dermed uafhængighed 

imellem den bevilgende myndighed og modtagerne af støtte. 
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Det er yderst kritisabelt, at der fortsat bliver lagt op til, at beslutningen om tildeling af 

mediestøtte ligger i Naalakkersuisut/Landsstyret. Det kan ikke undgå at indvirke på 

tilliden til behandlingen af ansøgninger om mediestøtten. 

 

I Danmark er det hverken statsministeren eller kulturministeren, der behandler de 

konkrete ansøgninger om mediestøtte og fører tilsyn med anvendelsen af de tildelte 

midler. Denne opgave er henlagt til det uafhængige Medienævn, som er sammensat af 

eksperter med indsigt i mediebranchen,  

se https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/medienaevnet/medlemmer  

 

TP/DJ foreslår, at der på samme måde nedsættes et tildelingsudvalg, der behandler 

ansøgningerne til den grønlandske mediestøtte, og fører tilsyn med anvendelsen af de 

tildelte midler. 

 

3. Den økonomiske ramme 

Generelt er det kritisabelt, at der lægges op til, at den økonomiske ramme for den 

grønlandske mediestøtte fortsat fastsættes i forbindelse med de årlige finanslovs-

forhandlinger. 

Det betyder, at modtagerne af mediestøtte ikke med en vis sikkerhed kan forudse og 

budgettere med omfanget af mediestøtte. 

TP/DJ vil stærkt opfordre til, at man i Inatsisartut/Landstinget indgår flerårige aftaler om 

den økonomiske ramme for mediestøtten. 

 

Konkret vil vi desuden kritisere, at det i det foreliggende forslag til ændring af medie-

støtten ikke står klart, om den hidtidige bevilling til projektstøtte fremover permanent 

bliver lagt over i puljen med driftstilskud. 

 

I forvejen er den samlede økonomiske ramme for mediestøtten igennem de seneste år 

blevet stærkt reduceret fra 2,5 mio. kroner i 2014, via 2 mio. kroner i 2015 til i øjeblikket i 

alt kun omkring 1,3 mio. kr. 

 

Hvis ikke de nuværende midler til projektstøtte lægges over i driftsstøtte, vil den samlede 

økonomiske ramme (i 2022-tal) være mindre end 800.000 kr. 

 

4. Uforståeligt at afskrive de internetbaserede nyheds- og aktualitetsmedier 

I den eksisterende mediestøttelov hedder det i § 2 stk. 1, at tilskud ydes til selvstændige, 

uafhængige, trykte eller skrevne internetbaserede nyheds- og aktualitetsmedier. 

 

I forslaget til ændring af loven omfatter mediestøtte kun trykte nyheds- og aktualitets-

medier. 

 

Det er uforståeligt og kritisabelt, at man i forbindelse med en opdatering af den 

grønlandske mediestøtte ikke i det mindste bibeholder en mulighed for, at der kan være 

eller opstå potentielle modtagere af mediestøtte, som udelukkende udkommer på 

internettet. 

 

 

Venlig hilsen  

Dansk Journalistforbund og Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat 

https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/medienaevnet/medlemmer

