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Aalborg, den 17. august 2022
Høring over lovudkast – ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om
mediestøtte, j.nr. 2022 – 3301.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har følgende kommentarer til lovudkastet.
Nødvendigheden af at styrke Den demokratiske samtale er indiskutabel, og SAML er helt enig i
Medieaftalens intentioner om at tilføre flere midler til lokale og regionale skrevne medier, således at
støtten til nævnte medier fremtidssikres og gøres teknologineutral.
Vi mangler dog en vigtig del af de lokale og regionale medier: de ikke-kommercielle radio- og tvstationer, der er et væsentligt og første led i fødekæden til mere etablerede og større medier. De
ikke-kommercielle radio- og tv-stationer udfylder en vigtig rolle ifht. at styrke borgerinddragelsen
og dermed fremme det lokale demokrati, således at borgerne kan deltage i demokratiet på et oplyst
grundlag.
En væsentlig del af at kunne løfte og forbedre denne opgave er muligheden for at kunne bruge alle
de forskellige platforme, der i dag er tilgængelige for og bruges flittigt af borgerne. Samtidig er der
et stort behov for at styrke lokaljournalistikken hos de ikke-kommercielle medier.
Der er således brug for, at det årlige driftstilskud til de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer
pristalsreguleres. Også disse mærker den stigende inflation. Samt at der findes yderligere midler til
oprettelse af en innovationspulje til også disse medier i lighed med den innovationspulje, der
foreslås til de skrevne lokale og regionale medier ifht. at modernisere støtten, jf. siderne 16 og 17 i
ministeriets bemærkninger.
En mindre detalje, som vi meget gerne ser ændret, er, at der jf. akt 21.81.02 på Finansloven kan
anvendes op til 2,0 mio. af bevillingen til lokal radio- og tv-produktion til afholdelse af udgifter til
administration af puljen. SAML foreslår derfor konkret at denne bestemmelse bortfalder. Der er i
Medieaftalen allerede afsat 15,5 i 2022 stigende til 15,9 mio. i 2025 til bl.a. nævnsbetjening.
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Gennem de senere år er spørgsmålet om at oprette en klageinstans over Radio- og TV-Nævnet
blevet rejst fra bl.a. politisk hold samt fra forskellige aktører på medieområdet. Vi savner i
Medieforliget forslag om oprettelse af en sådan instans velvidende at dette falder udenfor denne
høring.

Venlig hilsen

Gitte Thomsen
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