Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne

Bilag C

Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar
2014

1a)
Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at bevare status quo,
dvs. fortsat distribuere via FM/MUX1?
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Muligheder:
Fordelene ved at bevare status quo er, at den lokale forankring bevares; det klart definerede afgrænsede lokalområde
Stadig lokale områder
Brugervenligt
Kanalfællesskab med TV2 Regionerne
Billigt at videreføre
Hvis alle rykker vil FM/MUX1 også rykke over til internetdistribution
evt. efter en evaluering af en forsøgsordning
FM er der og er udbygget
Udfordringer:
Dårlige netforbindelser
Ikke must carry
Perifere kanaler
Der er stadig over 400.000 personer i Danmark der ikke kan benytte en pc
Internettet giver andre muligheder og tiltrækker andre seere/lyttere
Konkurrence fra mange andre tilbud
Mediebilledet forandrer sig
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1b)
Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at distribuere på to
platforme, dvs. FM/MUX 1 og internettet?
Muligheder:
• Mulighed for flere, andre lyttere/seere
• Ja, til at distribuere på to platforme. Der er bedst at være på forskellige platforme. Det giver bedre fleksibilitet ift. programformater
og synlighed ift. alle segmenter af seere/lyttere
• Netdistribution – gode fleksible formater
• Netdistribution er billigt
• Fordele ved at streaming og download
• Download og videredistribuering mellem brugere
• Internet tv kan være lokalt
• Det lokale kan fastholdes hvis der er relevante supplerende tiltag
• Ønske om at være ”tæt på”
• Frivillige kan ikke være til stede hele tiden
• Vigtigt for tv stadig via MUX 1
• Vi skal også på nettet
• Ja, til internettv som supplement

•

•
•
•

Udfordringer:
Kræver større ressourcer, flere mennesker på stationerne, flere
penge til at løfte opgaven, kræver ekstra indsats, dvs. ressourcer
ift. penge og arbejdskraft
Koda og Gramex problematik
Kræver teknisk viden
Sammenligning mellem lyttertal/seertal på internettet og FM/MUX 1
er ikke kendt

1c)
Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at udelukkende distribuere på internettet?
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Muligheder:
Mulighed ved at programmerne er tilgængelige hele tiden
Mere fleksibilitet i format
Internet-tv og streaming bør fremskyndes fordi tv-seningen har
ændret karakter fra flow tv til selvvalgt tv via internettet eller via de
tv-bokse, der kommer fra Stofa, YouSee. Det hele foregår via streaming
Målinger viser at download af podcast er stigende
Nationale forsøg
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Udfordringer:
Man ”drukner” på internettet
Der er ”for meget” på nettet
Har brug for en transitionsfase
Vi taber en generation – 60+
Mister for mange seere
Tab af mange seere/lyttere som er internetsvage.
Problemer med Koda og Gramex ikke afklaret
Det lokale kan ikke fastholdes – forankring, tilknytning
Frivillighed kan ikke fastholdes

2)
Hvad skal der til for at få stationerne og disses brugere over på internettet?
• Der skal tænkes nyt ift. fremtiden af indhold og ift. teknik og formater, og der skal penge til udvikling
• Krav til tv-stationer på internettet: Indhold /programmer, omfang af
produktion
• Fordele ved kun at distribuere på internettet: Programindhold/format/tid
• Et generationsskifte
• Seerne kommer af selv i forbindelse med den teknologiske udvikling
• Ift. de ældre skal tiden være moden
• God ide med prøveordning/forsøg
• Folketingskanalen burde gå over på internettet, så der kunne høstes
erfaringer med dette medie
• Sørge for og sikre, at internettet virker/dækker i hele landet
• En stabil fokuseret periode 2014-2020 med stabile regler, robust
økonomi, intet kanalskifte
• Større indsats fra stationerne = flere ressourcer
• Konvergens
• Stort arbejde/udfordring
• Reklamere for det, oplyse om muligheden
• Svært at ændre adfærd
3)
Skal der ydes tilskud til internetdistribution? Hvorledes skal dette
udformes? Hvilke kriterier, hvem, hvor meget?
• Ja, hvis tilskudspuljen bliver højere end i dag. Man skal have
FM/MUX 1 tilladelse for at få tilskud til internetdistribution.
• Internetdistributionstilskud skal udgøre 20 % af tilskud til FM/MUX 1
• Tilskud på web: Krav til indhold/program, krav til lokalt engagement, ikke krav til journalist/løn, krav om frivillig arbejdskraft, oplæring af nye mediefolk
• Løbende omkostninger af programmer
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Produktion/kvalitet
Lønomkostninger
Driftsstilskud
Projekttilskud skal tages fra en anden pulje
Tilskud til internet skal ikke tages fra den nuværende pulje! (de ikkekommercielle stationer skal have tilskud for forudsat)
For at få flere seere til web – ”markedsføring” på forskellige medier
Evt. kommunernes facebook
Åbne public service-puljen for ikkekommercielle medier (projektstøtte)

Kommentarer til forsøgsordning fremlagt af Per Jauert
• Mediefag på ungdomsskoler
• Være opmærksom på kommunalportaler og undgå borgmesterradio/tv
• Tænk forskellige generationer ind
Generelle kommentarer
• Regeringsmålsætning for 2020: 100 mbit /s til alle
• TV 2 Regionerne sender mange genudsendelser, men får meget tilskud. Løsning: Giv TV2 Regionerne 2/3 af deres nuværende tilskud
for at sende 50 %. Giv resten af tilskuddet til de ikkekommercielle
stationer + sendetid hos TV2 Regionerne
• Lyttere og seere er ikke en samlet masse, så styrken i public service
er at vi skaber rammer for lokal tv/radio og også har en stærk stor
public service station til at samle og give sammenhængende kraft i
samfundet. Ikkekommercielle medier har en vigtig plads i mediebilledet, så alle ses/høres.
• Mulighed for samarbejde med biblioteker, som tilbyder lokalt stof.

4

Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 6. marts
2014

Bidrag vedrørende en evt. overgang til internetdistribution og en
evt. forsøgsordning
HBB TV
- Et samlet bibliotek med alle lokaltv-programmer
- Billigere og nemmere for seerne at gå ind ét sted, hvor alt er samlet
- Stilles til rådighed on demand som web tv
- Mulighed for interaktion mellem stationen og brugerne
- Lokal radio skal også ind på HBBTV
- Forsøgsordning på regionalt plan
DR app
- Lokalstationerne kobles op på DR’s app for at komme bredere ud
- Et samlet bibliotek med alle lokaltv-programmer
- Forsøgsordning på nationalt plan
Kommunalt samarbejde
- Samarbejde mellem tv-stationerne og kommunerne via kommunernes hjemmesider/portaler
- Tilskud fra kommunerne
- Sikre den lokale forankring
- Forsøgsordning på kommunalt eller regionalt plan
Tidligere MUX 1-tilladelseshavere
De tidligere tilladelseshavere i MUX 1, som ikke har fået tilladelse i
MUX 1, vil formentlig distribuere via internettet nu
Kanal fællesskab med TV2-regionerne
- Hvis lokal-tv ikke fortsætter på MUX 1, kan lokalstationerne danne
et kanalfællesskab med TV2-regionerne
Tekniske standarder
- Forsøgsordning for tv – HEVC (DVB-T2 – halvere båndbredden)
- Forsøgsordning for radio – fx via DRM+
- Lokalradioer kan sende digitalt på FM-båndet, når det bliver ledigt
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Geografisk udstrækning af en forsøgsordning
- Et regionalt forsøg foretrækkes, da et nationalt forsøg er meget omfattende
- Betingelserne for at lave lokaltv er forskellige i regionerne og derfor
skal man lave forskellige forsøg i regionerne - både for store og små
Økonomi
- I dag afholdes der få udgifter til internetdistribution, da ressourcerne bruges på hhv. FM/MUX 1
- Der er brug for flere penge til internetdistribution herunder til vedligeholdelse er browsere, systemer m.v.
- Udgifter i forbindelse med en forsøgsordning kunne finansieres via
lincensoverskuddet
- Der skal ikke være et minimumsvederlag eller betales en fast procent af omsætningen til Koda for den offentlige fremførelse af musik
- I dag skal der betales ekstra til Koda og Gramex ved on demand tilrådighedsstillelse- det skal der ikke ved live streaming
Generelt
- Brugerne skal deltage/inddrages i en forsøgsordning
- Et forsøg bør undersøge hvordan og om lokalradio og –tv kan fungere (alene) på internettet og hvad det koster
- Der skal fastsættes kriterier for, hvordan man vil måle forsøgets
succes
- Public access og kvalitet er relevante paramentre
- Internet-tv er et must for at ramme den unge målgruppe
- Hold fast i det demokratiske formål med lokalradio og –tv
- FM/MUX 1 er et godt afsæt for at kunne nå brugerne på internettet,
som derfor skal betragtes som et supplement til hhv. FM/MUX 1
- Den grundlæggende forskel på flow tv og on demand tv på internettet er, at man på flow tv fastholder seeren i længere tid, hvor det vil
være svært på internettet, hvis alle programmer blev stillet til rådighed on demand
- De 35 nye tilladelseshavere i MUX 1 skal have ro og stabilitet for at
skabe lokalt indhold med kvalitet
- Nogle områder er udfordret i forhold til en underudviklet internetdækning
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