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Aalborg, den 20. april 2015

Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af
ikkekommerciel lokalradio og –tv på internettet (forsøgsordningen).

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har følgende kommentarer til det udsendte
udkast:
Indledningsvist og generelt mener vi, at udkastet i høj grad bærer præg af den uheldige
sammensætning af deltagerne til Kulturstyrelsens tidligere afholdte rundbordssamtaler. SAML har
tidligere givet udtryk for vores bekymring over, at Styrelsens indbudte kreds af deltagere ville
kunne give uhensigtsmæssigheder efterfølgende.
Dette ser vi nu i nærværende udkast til bekendtgørelse over forsøgsordningen.
Udkastet bærer præg af udelukkende at give mulighed for at søge om tilskud til at undersøge hvilke
teknikker, programformater og lignende der er behov for.
Udkastet tager ikke hensyn til det vigtigste aspekt for eventuel fremtidig distribution af
ikkekommerciel programvirksomhed udelukkende på internettet:
Hvordan sikres de ikkekommercielle mediers eksistensberettigelse? Hvordan sikres
synligheden af disse medier på internettet?
Udkastet mangler mediepolitiske visioner for de ikkekommercielle elektroniske medier.
Konkret til udkastet til bekendtgørelsen:
§ 2, stk 1: en betingelse for at kunne modtage tilskud fra forsøgspuljen bør være at ansøger på
ansøgningstidspunktet har egen hjemmeside, hvorfra der streames live.
§ 3, tilføjes: tilskud ydes til forsøg med at undersøge hvordan de ikkekommercielle radio- og tvstationers eksistensberettigelse som medier, der er lokalt demokratiskabende og folkeoplysende,
fortsat kan sikres, hvis disse medier udelukkende kan distribueres via internettet. Med andre ord
hvilken definition skal anvendes for at stationen fremover kan betegnes som en ikkekommerciel
station, der er tilskudsberettiget?

SAML
Søndergade 12, 1. Postboks 1221
9100 Aalborg

tlf. 9813 9681
mobil 2020 9140
E-mail: saml@saml.dk

§ 6, stk. 4: SAML kan heller ikke ifbm. denne forsøgsordning anbefale kriteriet, at de støttede
programmer skal handle om eller være med personer fra tilladelsesområdet samt de umiddelbart
tilgrænsende tilladelsesområder. Vi anbefaler stadig, at definitionen er lokal forankring og ikke
lokalt indhold.
§ 12, stk. 1: SAML anbefaler, at der også i 2015 kan ydes tilskud til ikkekommerciel
lokalradioforsøg.
§ 14: SAML anbefaler, at fordelingen af tilskudsmidlerne mellem lokalradio og –tv fastsættes til
50:50.
Afslutningsvist vil vi gerne anføre, at vi stadig ikke ser nogen grund til at lukke FM-båndet med
udgangen af 2018.

Venlig hilsen

Gitte Thomsen
sekretariatsleder

