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Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015
Ved brev af 29. september 2016 pålagde Medienævnet Flensborg Avis AG (i det følgende
Flensborg Avis) at tilbagebetale 3.650.976,01 kr. svarende til det beløb, Flensborg Avis
havde modtaget i redaktionel produktionsstøtte i 2015. Medienævnet lagde bl.a. vægt
på, at Flensborg Avis i 2015 havde modtaget offentlig støtte svarende til 56,2 pct. af
Flensborg Avis’ samlede drift, fraregnet mediestøtte, at avisen dermed var omfattet af
mediestøttelovens § 2 om offentligt finansierede selskaber, og at avisen ved flere lejligheder var blevet orienteret om, at betingelsen for at opnå redaktionel produktionsstøtte
er, at den offentlige støtte ikke udgør 50 pct. eller mere af den samlede drift i tilskudsåret.
Ved brev af 6. oktober 2016 har Flensborg Avis anmodet Medienævnet om at genoptage
sagen. Til støtte herfor har avisen bl.a. anført, at det bør være muligt at fortolke mediestøttelovens § 2 således, at avisen ikke rammes af 50 pct.-kravet. Flensborg Avis har
herved i første række henvist til, at tilbagebetalingskravet over for Flensborg Avis har
givet alle Folketingets partier på nær Venstre anledning til at anmode kulturministeren om et samråd. Flensborg Avis har ydermere anført, at støtten til Flensborg Avis fra
Sydslesvig-udvalget ikke er at betragte som almindelig offentlig driftsstøtte, men som
en ganske særlig kulturstøtte til det danske mindretal i Sydslesvig, som på ingen måde
gør avisen til en offentlig drevet virksomhed.
Det samråd, som Flensborg Avis omtaler i sin anmodning om genoptagelse, fandt sted
den 26. oktober 2016. I forlængelse af samrådet har Folketingets Kulturudvalg afgivet
en beretning den 9. november 2016 om utilsigtet virkning af lov om mediestøtte. I beretningen udtaler Kulturudvalget bl.a. følgende:
”Udvalget bemærker, at det ikke har været hensigten med reglerne at afskære medier i
grænselandet, som f.eks. Flensborg Avis, fra at modtage mediestøtte, da disse medier er
med til at opfylde mediestøttelovens formål om at fremme et alsidigt og mangfoldigt
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udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af
det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.”
Det fremgår ydermere af beretningen, at kulturministeren på samrådet bekræftede, at
det er regeringens hensigt i et kommende forslag om ændring at mediestøtteloven ”at
præcisere lovens § 2, således at bestemmelsen – som det hele tiden har været meningen, jf. ovenfor – ikke skal gælde for medier i grænselandet, som henvender sig til nationale mindretal. Det er hensigten, at lovændringen skal træde i kraft den 1. juli 2017.”
Ved fortolkningen af lovens § 2 har Medienævnet hidtil lagt afgørende vægt på, at det
fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at et selskab betragtes som offentligt finansieret, ”såfremt den offentlige støtte – herunder licensmidler – udgør 50 pct. eller mere
af den samlede drift”. Hverken loven eller dens forarbejder har givet støtte for, at medier i grænselandet skulle være fritaget for 50-pct. kravet.
Medienævnet finder imidlertid, at beretningen fra Folketingets Kulturudvalg – der har
karakter af et efterarbejde – må indgå i fortolkningen af lovens § 2. Nævnet lægger
herved vægt på, at beretningen giver et fortolkningsbidrag til den gældende bestemmelse i § 2, at den er enstemmigt vedtaget af Folketingets Kulturudvalg, herunder omfatter
det politiske flertal bag mediestøtteloven, og at en forståelse af lovens § 2 i overensstemmelse med det tilkendegivne i beretningen vil være til gunst for de nævnte medier,
herunder Flensborg Avis. Medienævnet finder herefter, at der nu foreligger et retligt
grundlag for at fortolke § 2 således, at medier i grænselandet ikke er afskåret fra at
modtage mediestøtte, selv om de modtager mere end 50 pct. af den samlede drift i anden offentlig støtte.
På denne baggrund finder Medienævnet, at der er juridisk grundlag for at genoptage
sagen om tilbagebetalingskravet og at tilbagekalde den trufne afgørelse, således at
Flensborg Avis ikke skal tilbagetale den modtagne produktionsstøtte på 3.650.976,01
kr. for 2015.
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