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1. Ordnede overenskomstmæssige forhold bør være et krav for at kunne få mediestøtte 

Modtagere af enhver form for mediestøtte bør have ordnede overenskomstmæssige forhold 

for sine ansatte, freelancere og løst tilknyttede.  

Dette krav bør desuden gælde underleverandører i et såkaldt kædeansvar.  

 

2. Der bør investeres mere i dansk public service-indhold – ikke meget mindre. 

Den samlede økonomiske ramme til mediestøtte og public service bør øges.  

Og det kan finansieres med et bidrag fra techgiganterne og streamingtjenesterne. 

 

3. Øget støtte til lokale og regionale medier – også de nye og ultralokale 

Det er afgørende for demokratiet at have stærke lokale og regionale medier.  

Mediestøtten bør ikke mindst fremme nye lokale medier – og ikke kun de eksisterende 

traditionelle mediers lokale tiltag. 

 

4. Nytænkning af Public Service-puljen: Den skal ikke kun være til traditionel film og tv. 

Den nuværende pulje er for ”gammeldags” med fokus på flow-tv-produktioner og traditionelle 

film- og tv-formater. 

Public Service-puljen bør nytænkes, så den også bliver tilgængelig for andre og mere 

nyskabende produktioner og til glæde for nye målgrupper.  

For eksempel ved at åbne for projekter med fotografi, tegning, animation og lyd. 

 

5. Der bør være mere støtte til innovation, samarbejde og opkvalificering 

a. Kravene til, at nye medier kan få støtte, bør lempes: 

Kravet om den brede emne-dækning bør slækkes. 

Kravet om 3 redaktionelle årsværk behøves ikke at være opfyldt fra dag ét. 

Og de formelle krav til nye mediers ansøgninger, afrapporteringer mv. bør lempes. 

 

b. Mediestøtte til et innovationscenter, hvor nye og traditionelle medier og eksperter kan 

samarbejde om udviklingen af nye medier, platforme og andre redaktionelle løsninger.  

 

c. Mediestøtte til opkvalificering. Mediebranchen står midt i en stor digital omstilling.  

Det er afgørende, at både ledelser og medarbejdere bliver opkvalificerede og efteruddannet 

til at kunne løfte opgaven.  

 

6. Techgiganterne: Transparens og økonomisk bidrag. Techvirksomhederne skal være 

mere åbne og tage et (med-)ansvar for indholdet på de sociale medier, på samme måde 

som de redaktionelle medier stilles til ansvar gennem medieansvarslovgivningen.  

Techvirksomhederne skal desuden give et betydeligt bidrag til den danske indholds-

produktion 
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