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Foretræde for udvalget den 19. november 2014, vedr. L 22  
 

”Velfærdssamfundet er grundlæggende et kommunalt velfærdssamfund og derfor er det 

paradoksalt, at den mediemæssige dækning er langt ringere af dét sted i vores politiske 

system, hvor de vigtigste beslutninger bliver truffet.”  
(Roger Buch, forskningschef, Medie- og Journalisthøjskolen Aarhus.) 

 

Den lokale ytringsfrihed og nærdemokratiet, hvor borgerne inddrages aktivt i de lokale politiske 

beslutningsprocesser er grundstene i det danske folkestyre. 

 

SAML frygter, at den i lovforslag L 22 foreslåede nyordning for ikke-kommerciel lokal radio og tv 

yderligere vil forstærke den nuværende tendens med en for lille og for ringe mediedækning lokalt til 

stadighed øges. 

 

De ikke-kommercielle elektroniske medier er folkeoplysende og demokratiskabende medier. Og 

medier, der, hvis de får muligheden, kan løfte opgaven med at inddrage, informere og oplyse 

borgerne i lokalsamfundet. 

 

Det kan de ikke fortsat, hvis der skæres drastisk i antallet af sendetilladelser og hvis 

sendetilladelsesområderne ændres således at en der fremtidigt vil være en række kommuner, hvor 

der ikke findes en ikke-kommerciel radio- eller tv-station.  

 

SAML er enige i intentionerne, der ligger bag kravet om ”lokalt indhold”, lokal tilstedeværelse samt 

at der ikke kan ydes driftsstøtte til produktionsselskaber.  

 

Vi foreslår dog, at begrebet ”lokalt indhold” omformuleres til ”lokal forankring”, da fortolkningen 

af begrebet lokalt indhold er for subjektiv, for snæver og samtidig forhindrer mediesvage grupper i 

at komme til orde.  

 

SAML er ligeledes enig i intentionerne om en højnelse af kvaliteten på de enkelte radio- og tv-

stationer.  

 

Højnelse af kvaliteten sker ikke ved at skære i antallet af sendetilladelser. Højnelse af kvaliteten, 

både journalistisk og teknisk, sker udelukkende ved uddannelse af stationernes medarbejdere.  
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I lovforslag L 22 overvejes det, at undersøge mulighederne for, at de ikke-kommercielle 

elektroniske medier på sigt udelukkende distribueres via internettet.  

 

Dette vil betyde døden for de ikke-kommercielle elektroniske medier. Med mindre der findes en 

løsning for, hvordan det kan sikres, at disse medier ikke ”drukner” på internettet.  

 

SAML anbefaler, at der findes løsninger for, hvordan de ikke-kommercielle elektroniske medier 

også fremtidigt primært er æterbårne samtidig med, at deres tilstedeværelse på og brug af de nyere 

elektroniske platforme styrkes.  

 

Løsningen kan være tilførelse af flere ressourcer til disse medier.  
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