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Folketingets Kulturudvalg har den 16. november 2016 stillet mig følgende spørgsmål, 

nr. 51 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

Ministeren bedes kommentere henvendelser af 19. oktober og 14. november 

2016 fra Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet (SAML), jf. KUU alm. 

del - bilag 14 og 36.  

 

Svar: 

SAML foreslår, at puljen til ikkekommerciel lokalradio og -tv forhøjes til 75 mio. kr. 

årligt, og at der afsættes et engangsbeløb på 5 mio. kr. til opstart af nye 

ikkekommercielle lokalradioer. Der er i henhold til medieaftalen for 2015-2018 afsat 

51,3 mio. kr. til ikkekommerciel lokalradio og -tv årligt og dermed ikke grundlag for en 

forhøjelse af tilskuddet.  

 

SAML har herudover en række kommentarer til det udkast til bekendtgørelse om 

ikkekommerciel lokalradio, som har været i offentlig høring. SAML’s kommentarer er 

også indsendt som høringssvar og omhandler muligheden for genudsendelse, antallet af 

tilskudsberettigede sendetimer, informationskampagne om ikkekommerciel lokalradio 

og udstedelse af sendetilladelser. Kulturministeriet har kommenteret SAML’s ønsker i 

det kommenterede høringsnotat om udkastet til bekendtgørelse om ikkekommerciel 

lokalradio, som er udsendt til ordførerne for partierne bag medieaftalen. Jeg tillader 

mig at henvise til dette.  

 

Derudover har SAML en række ændringsforslag til den ikkekommercielle lokal-tv-

ordning, herunder ønsker om en ændring af kravet om lokalt indhold, en præcisering af 

public access-begrebet, en præcisering af sendesamvirkernes rolle, en udvidelse af 

sendetiden og en ændring af uddannelsespuljens formål. Dette er alle forhold, som er 

omfattet af den gældende bekendtgørelse om ikkekommerciel lokal-tv og den gældende 

bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel 

lokalradio og tv. Bekendtgørelserne er udarbejdet på baggrund af medieaftalen for 

2012-2014 og de foreslåede ændringer af vilkårene for lokal-tv indgår ikke i 



 

 

Side 2 

medieaftalen for 2015-2018, men vil eventuelt kunne indgå i forhandlingerne om en ny 

medieaftale.  

 

For så vidt angår SAML’s ønske om at opgive kravene til seertal for lokal-tv kan jeg 

oplyse, at jeg har modtaget et brev fra Radio- og tv-nævnets formand om nævnets 

erfaringer med seermålinger, og at vi i medieaftalekredsen vil drøfte disse på et 

kommende møde.  

 

I forhold til SAML’s bemærkninger om, at Radio- og tv-nævnet fortolker 

reklamebekendtgørelsen på en måde, der har utilsigtede konsekvenser for 

ikkekommercielle lokalstationer, henviser jeg til, at jeg ikke som kulturminister kan 

blande mig i Radio- og tv-nævnets sagsbehandling, da Radio- og tv-nævnet er et 

uafhængigt armslængdeorgan.  
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