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Aalborg, den 13. december 2012

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsvirksomhed og lov
om TV2/Danmark A/S – dok. nr. 1529314

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har følgende bemærkninger til det
udsendte forslag om ændringer i lov om radio- fjernsynsvirksomhed:
Ad § 1:
Ingen bemærkninger.
Ad § 2:
Ingen bemærkninger.
Ad § 6:
Ophævelse af must carry. SAML er meget uforstående overfor forslaget om at ophæve
gældende bestemmelser om must carry. Vi vil derimod anbefale, at must carry forpligtelsen
udvides til også at omfatte de ikke-kommercielle tv-stationer, der sender på MUX 1.
Begrundelsen er, at must carry forpligtelsen for de nævnte kanaler er med til at styrke og
udvikle sammenhængskraft i samfundet samt borgernes mulighed for aktiv medvirken i den
demokratiske proces.
Ad § 7,a:
Ingen bemærkninger.
Ad § 13:
Ingen bemærkninger.
Ad § 34:
Ingen bemærkninger.
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Ad § 43, stk. 1:
Det glæder os, at der nu er afsat midler til undervisning af medarbejdere, frivillige såvel som
ansatte, på de ikke-kommercielle elektroniske medier. SAML anbefaler, at den kommende
ændring af bekendtgørelserne for lokalradio (nr. 881) og om ikke-kommerciel tv i MUX 1 (nr.
1423), der skal fastsætte de nærmere vilkår for ydelse af tilskud til uddannelsesaktiviteter,
fastsætter at uddannelsestilskud kan søges af landsdækkende organisationer samt større radioog tv-sendesamvirker, jf. pkt. 3.4.2. i bemærkningerne til lovforslaget. Begrundelsen for dette
er, at erfaringerne fra den tidligere tilskudsordning til undervisning viser, at midlerne kan
bruges mest hensigtsmæssigt af organisationerne, der, modsat de enkelte sendetilladelsesindehavere, bedre kan styre detailplanlægningen både i forhold til at sørge for kvalificerede
undervisere samt i forhold til kontrol af kvaliteten i undervisningstilbudene.
Ad § 45, stk. 7 - § 93
Ingen bemærkninger.
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