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Høringssvar til høring over lovudkast – gennemførelse af dele af medieaftalen, j.nr. 18/01202 

 

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har følgende bemærkninger til det 

udsendte forslag af dele af medieaftalen for perioden 2019 – 2023: 

 

§ 1, nr. 8: foreslås at ”og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- 

og tv-virksomhed” udgår. 

 

Dette kan SAML ikke anbefale, da midlerne til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med 

ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed i indeværende medieforligsperiode har medvirket til 

at højne kvaliteten af de udsendte programmer fra de ikkekommercielle radio- og tv-stationer.  

 

Det fremgår af Kulturministerens svar på spørgsmål nr. 296 (Alm. del) fra Folketingets 

Kulturudvalg, at ”nedlæggelse af den særlige pulje skyldes administrative og ressourcemæssige 

hensyn, og at de lokale ikkekommercielle radio- og tv-stationer vil fremover skulle finansiere evt. 

uddannelsesaktiviteter af de – alt andet lige – lidt højere driftstilskud fra lokalradio/tv-puljen. Og 

det bemærkes i forbindelse heraf, at der hverken i 2017 eller i 2018 er givet tilskud til sådanne 

aktiviteter på højskoler eller andre uddannelsesinstitutioner”.  

 

Baggrunden for den særlige pulje til uddannelsesaktiviteter skyldes det påviste store behov for 

uddannelse af de frivillige på de ikkekommercielle radio- og tv-stationer.  

 

SAML har siden 2014 og til dags dato drevet og driver Den Mobile Medieskole, se nærmere 

www.denmobilemedieskole.dk som er et tilbud til samtlige ikkekommercielle radio- og tv-stationer 

i hele landet. SAML har i perioden 2014 – 31. juni 2018 afviklet i alt 203 kurser af kortere eller 

længere varighed rundt omkring i landet og i alt 1.305 kursister har deltaget i disse kurser.  

 

Formålet med Den Mobiles uddannelsesaktiviteter er at tilbyde dén undervisning den enkelte radio 

eller tv-stations frivillige har behov for, på dét tidspunkt der passer den enkelte stations 

medarbejdere.  

 

Årsagen til, at der ikke er afholdt kurser målrettet ikkekommercielle radio- og tv-stationer i 2017 og 

2018 på højskoler eller lignende uddannelsesinstitutioner, er formentlig, som SAML gentagne 

gange har gjort opmærksom på, at de enkelte radio- og tv-stationer ikke har økonomi til at sende 

deres medarbejdere på kurser på højskoler, og heller ikke kan undvære medarbejderne i længere tid 

af gangen. De ikkekommercielle radio- og tv-stationer drives primært af frivillig arbejdskraft.  
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Erfaringen fra tidligere, hvor de afsatte midler til uddannelsesaktiviteter blev lagt oveni stationernes 

almindelige driftstilskud i 2005, viser os helt klart og tydeligt, at de enkelte stationer så ikke 

længere får deres medarbejdere uddannet.  

 

I medieaftalen af den 29. juni 2018 foreslås, at 1 million nu lægges oveni den samlede radio/tv-

pulje. Der er pt 40 tv-stationer og ca 150 radiostationer, som denne ene million skal fordeles til i 

forholdet 60/40. Det vil – alt andet lige- give ca 15.000 kroner ekstra til hver tv-station og ca 2.667 

kroner ekstra til hver radiostation. De enkelte stationers driftstilskud vil således ikke blive 

synderligt forbedret.  

 

Kulturministeren anfører i sit svar, at nedlæggelsen af den særlige pulje ”skyldes administrative og 

ressourcemæssige hensyn.” Vi antager, at der menes Radio- og Tv-Nævnets ressourceforbrug for at 

administrere en forholdsvis lille pulje.  

 

SAML har siden denne særpulje blev oprettet gentagne gange henledt opmærksomheden på det 

uhensigtsmæssige i Radio- og Tv-Nævnets rigide og deltailstyrede administration af puljen. Vi har 

gentagne gange henvist til, at det primære formål med denne pulje er at højne kvaliteten på de 

udsendte programmer fra de ikkekommercielle radio- og tv-stationer.  

 

Det er et formål, som Den Mobile Medieskole til fulde opfylder. Og vi ved, der stadig er et stort 

behov for uddannelse rundt omkring på de ikkekommercielle stationer. Den Mobile Medieskole kan 

undervise i alle discipliner vedrørende ikkekommerciel radio- og tv-virksomhed fra det helt 

jordnære, enkle, at kunne indstille og bruge en mixerpult korrekt til det mere avancerede brug af 

sociale medier.  

 

I medieaftalen af 29. juni 2018 afsættes en million til SAML til brug for fælles radio og tv-formål, 

vi vil foreslå, at der yderligere afsættes 500.000 kroner til SAML. Med den yderligere bevilling vil 

vi være i stand til at videreføre aktiviteterne i Den Mobile Medieskole. Vi forudsætter naturligvis et 

stadig tilsyn med midlerne fra Radio- og TV-Nævnet.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Gitte Thomsen 

sekretariatsleder 
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