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Høringssvar til lovudkast om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed mv.  

og lov om mediestøtte, j.nr. 2022 – 3301 

 

Dansk Journalistforbunds skal hermed fremkomme med sit høringssvar til det ovennævnte 

lovudkast. 

 

Lovudkastet skal implementere flere dele af Medieaftalen 2022-2025, som regeringen indgik 

i maj i år med i alt syv partier. 

 

Denne medieaftale opfylder mange af de forslag og ønsker, som DJ på forhånd havde til 

den: Der skrues op for støtten til regionale og lokaler medier. Der indføres streamingbidrag, 

så internationale selskaber kommer til at bidrage til dansk film og public service. Der er fokus 

på innovation og nytænkning. Og så skal der stilles krav til arbejdsvilkårene og -forholdene 

hos modtagere af offentlige støttekroner. 

 

DJ havde selvsagt flere forslag til den statslige støtte til medier og public service.  

Men samlet set mener vi, at det er en fremsynet aftale, som vil have stor betydning for en 

positiv udvikling af den danske mediebranche og public service. 

 

Aftalen har desværre den ene ulempe, at den ikke samlede et bredere flertal bag sig.  

Det er meget ærgerligt, for det efterlader en række medievirksomheder, medarbejdere m.fl. i 

en usikkerhed om, hvordan situationen vil være på den anden side af et kommende valg. 

 

Med hensyn til det foreliggende lovudkast kan DJ samlet set tilslutte sig den 

implementering af dele af medieaftalen, som det udtrykker. 

 

Herunder vil vi knytte nogle kommentarer til de enkelte punkter i lovudkastet. 

 

Vedr. pkt. 2.1. Ændring af Public Service-puljen: 

DJ er tilfreds med, at de overordnede intentioner i den eksisterende Public Service-pulje 

videreføres. 

 

DJ kan desuden tilslutte sig de foreslåede ændringer, herunder den foreslåede udvidelse 

med tilskud til produktion af lydprogrammer. 

 

I forbindelse med den forestående revision af de nuværende krav til distribution og 

dækningsgrad vil vi fra DJ’s side ønske, at man blandt andet overvejer at stille krav til 

kvaliteten af de undertekster, der følger programmerne. 

   

 

København den 18. august 2022 

 

Til Kulturministeriet 

 

sendt pr. mail til mbn@kum.dk       

og jdc@kum.dk  

 

mailto:mbn@kum.dk
mailto:jdc@kum.dk


 

2/2 

 

Vedr. pkt. 2.2. DR’s bestyrelse 

DJ kan tilslutte sig de foreslåede ændringer. 

 

DJ vil anbefale og finde det oplagt, at der involveres medarbejderrepræsentanter  

i det forestående udvalgsarbejde, der skal fremlægge forslag til en ny sammensætning  

af DR’s bestyrelse. 

 

Vedr. pkt. 2.3. Indførelse af et differentieret titelloft 

DJ kan tilslutte sig de foreslåede ændringer. 

 

Vedr. pkt. 2.4. Etablering af pulje til distriktsblade og aviser 

Generelt er DJ ikke tilhænger af at opdele den statslige støtte til medierne i flere afgrænsede 

puljer. På den anden side er der med hensyn til trykte og digitale ugeaviser og distriktsblade 

tale om medier, der kan få stigende betydning for den helt lokale nyhedsdækning. 

 

På den baggrund kan DJ samlet set tilslutte sig de foreslåede ændringer. 

 

Fra DJ’s side vil vi lægge særlig vægt på, at det som nævnt i bemærkningerne i videst muligt 

omfang sikres, at tilskuddet anvendes til at dække redaktionelle omkostninger, for dermed at 

imødekomme formålet med at etablere puljen. 

 

Vedr. pkt. 2.5. Modernisering af mediestøtten 

DJ kan tilslutte sig de foreslåede ændringer. 

 

I Medieaftalen 2022-2025 har man aftalt, at der skal nedsættes et udvalg, der skal foretage 

et udredningsarbejde, som kan danne grundlag for politiske overvejelser om den fremtidige 

indretning af den offentlige mediestøtte. 

 

Fra DJ’s side vil vi stille os til rådighed for at deltage i dette udvalgsarbejde. 

 

 

Hvis dette høringssvar giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, så hører vi gerne om 

dette. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Hans Jørgen Dybro 

politisk konsulent 


