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Høring over udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 

  

Slots- og Kulturstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i 

offentlig høring. 

 

Ændringen af bekendtgørelsen er en følge af et forslag om ændring af lov om 

mediestøtte, der blev fremsat 15. marts 2017. Med lovforslaget forventes der indført 

mulighed for, at nyhedsmedier, der henvender sig til henholdsvis det danske mindretal 

i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland, kan modtage mediestøtte – uanset 

omfanget af anden offentlig finansiering. 

 

Bekendtgørelsesudkastet er herudover i det væsentligste en videreførelse af reglerne i 

den gældende bekendtgørelse nr. 1653 af 27. december 2013 om mediestøtte.  

 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder dog følgende yderligere forslag til ændringer i 

forhold til den gældende bekendtgørelse: 

 

Der foreslås en justering af antallet af årlige frister – fra tre til to – for ansøgning om 

projektstøtte i § 24 i den gældende bekendtgørelse, bl.a. under hensyntagen til ansøgers 

muligheder for at kvalificere ansøgningen fra en runde til den næste. Med krav om tre 

årlige ansøgningsrunder modtager ansøger Medienævnets afgørelse enten samtidig med 

eller umiddelbart inden den efterfølgende ansøgningsfrist. Med den foreslåede ændring 

vil ansøger i højere grad have mulighed for at foretage en justering af projektet med 

henblik på fornyet ansøgning ved den efterfølgende ansøgningsrunde. 

 

Der foreslås endvidere en forenkling af udbetalingsproceduren i bekendtgørelsens § 9, 

stk. 3, med sigte på udbetaling via færre årlige rater. Der foreslås tillige en opdatering 

af bekendtgørelsens § 4, stk. 2, som følge af Danske Mediers overtagelse af 

oplagskontrollen fra Dansk Oplagskontrol pr. 1. januar 2015. 

 

Endelig er der foretaget ændringer af redaktionel karakter. Samtlige ændringer i 

forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret i vedlagte udkast. 



 

Side 2 

 

Lov om ændring af lov om mediestøtte forventes at træde i kraft den 1. juli 2017. Det er 

hensigten, at vedlagte bekendtgørelse ligeledes træder i kraft den 1. juli 2017. Der tages 

forbehold for, at det fremsatte lovforslag vedtages i uændret form.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkast til 

revideret bekendtgørelse om mediestøtte er styrelsen i hænde senest den 26. april 2017 

kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til Slots- og Kulturstyrelsen på medi@slks.dk  

 

Spørgsmål kan rettes til Rikke Kjølbye på tlf. nr. 33 73 33 11 eller medi@slks.dk. 

 

Venlig hilsen 

 

Susanne Mahler 
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