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Høringsnotat – udkast til revideret bekendtgørelse om mediestøtte 

Slots- og Kulturstyrelsen sendte den 22. marts 2017 udkast til revideret 

bekendtgørelse om mediestøtte i offentlig høring.  

 

De foreslåede ændringer af bekendtgørelsen er bl.a. en følge af lovforslag om 

ændring af lov om mediestøtte L 152, fremsat af kulturministeren den 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 tillige en justering af antallet af 

årlige frister – fra tre til to – for ansøgning om projektstøtte, en forenkling af 

udbetalingsproceduren med sigte på udbetaling via færre årlige rater og en 

opdatering som følge af Danske Mediers overtagelse af oplagskontrollen fra 

Dansk Oplagskontrol pr. 1. januar 2015. Endelig er der foretaget ændringer af 

redaktionel karakter. 

 

Høringsfristen udløb den 26. april 2017. 

 

Der indkom 6 høringssvar. Forbrugerrådet Tænk, Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen og Medienævnet afgav høringssvar uden bemærkninger.  

 

Bemærkninger, der ikke vedrører de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen, 

gengives ikke. Disse input vil kunne indgå i processen med forberedelsen af 

den kommende medieaftale. 

 

Flensborg Avis og Netværket Dagbladene kan tiltræde forslagene til 

ændringer i bekendtgørelse om mediestøtte. 

 

Folketidende udtrykker betænkelighed ved, at § 9, stk. 3, åbner mulighed for, 

at tilskud til redaktionel produktion kan udbetales via færre årlige rater. 

Folketidende finder, at justeringen skaber uklarhed om, hvornår en 

udbetaling finder sted, og formoder, at der fremover kun vil være én årlig 

udbetaling. Folketidende foreslår derfor, at det præciseres i teksten, hvornår 



 

 

Side 2 

den årlige udbetaling finder sted, og at udbetalingen af likviditetsmæssige 

hensyn ligger så tidlig på året som muligt. 

 

Kulturministeriets bemærkninger 

Det følger af lov om mediestøtte, jf. § 5, at kulturministeren fastsætter 

nærmere regler om bl.a. udbetaling af tilskud til redaktionel produktion. Det 

fremgår af bemærkningerne til lovens § 5, at det er hensigten, at det i 

bekendtgørelsesform fastsættes, at Medienævnet har mulighed for at udbetale 

tilskud ratevist.  

 

Det fremgår af § 9, stk. 3, i den gældende bekendtgørelse om mediestøtte, at 

tilskud udbetales ratevist tre gange årligt. Det foreslås i den reviderede 

bekendtgørelse, at bestemmelsen ændres til ”tilskud kan udbetales ratevist”.  

 

Kulturministeriet finder det hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at 

udbetale mindre tilskudsbeløb i én rate, bl.a. ud fra et hensyn til det 

administrative ressourceforbrug og de mindre tilskudsmodtageres 

likviditetssituation.  

 

Det er hensigten, at større tilskudsbeløb fortsat udbetales i flere rater i 

overensstemmelse med god tilskudsforvaltning, hvoraf det følger, at 

udbetalingstidspunktet så vidt muligt bør følge forbrugstidspunktet. 

 

Det er således også hensigten, at udbetalingen af mindre tilskudsbeløb finder 

sted så tidligt i tilskudsåret som muligt, hvilket i praksis vil sige i forbindelse 

med udbetalingen af den første tilskudsrate til de større tilskudsmodtagere.  

 

Den offentlige høring har således ikke givet anledning til justeringer af 

bekendtgørelsesudkastet. 
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