
Hensigtserkl�ring om redaktionelt samarbejde 
lmellem 

Herning Folkeblad, Skive Folkeblad, Jysk Fynske Medier, NORDJYSKE Medier, Sja:!llandske Medier, Flensborg 

Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Bornholms Tidende, Radio ABC 

Formal 

For at fremme et i:l:!gte landsda:!kkende public serviceindhold i form af nyheder, aktualitet, debatter og 

events fra hele landet til gavn for hele befolkningen etablerer Radio FM4 A/S ejerne (ovenstaende medier) 

Redaktionelt Forum. 

Redaktionelt Forum har til formal at identificere de begivenheder, dagsordner, de batter mm., som har 

betydning for borgerne og samfundet, og som medierne kan samarbejde om at l(Mte, sa de bliver relevante 

for et landsda:!kkende publikum. Og sa medierne hver isa:!r kan udbrede dagsordnerne, sa debatterne og 

samtalerne bliver gjort tilgi:l:!ngelige for hele Danmark. 

Redaktionelt Forum er samtidig stedet, hvor de deltagende medier kan samarbejde om at udveksle viden, 

kompetencer, nye talenter, nye forta:!lleformer, ny viden inden for de journalistiske genrer til gavn for alle 

deltagere - og til gavn for mediebrugerne. 

lndhold 

Samarbejdet kan konkret omfatte historier, hvor to eller flere medier gar sammen om at afda:!kke en 

bestemt problematik eller et bestemt tema/dagsorden, som eksisterer i et eller fl ere af mediernes 

udgivelsesomrader. Det kan ogsa omfatte begivenheder, som vedr0rer brugerne i alle udgivelsesomrader -

eksempelvis valg til kommuner, regioner og Folketing eller afstemninger, som to eller fie re medier 0nsker 

at indga samarbejde om redaktionel da:!kning af. 

Formalet er at sikre, at regionale og lokale dagsordner bliver I0ftet, sa de bliver relevante for et 

landsda:!kkende publikum. Formalet er ligeledes ogsa at fremme kvaliteten af det redaktionelle indhold ved 

at udnytte viden og kompetencer pa tva:!rs af de deltagende medier. Dette kan ske ved udveksling af viden, 

research, konkrete historier i form af tekst, 1yd, billeder, videoer mm. 

Begrcensninger 

Samarbejdet kan ikke tilsidesa:!tte de deltagende mediers redaktionelle uafhi:l:!ngighed og frihed. 

Parterne forpligter sig ikke til at levere ind hold eller ressourcer til hinanden, medmindre der er indgaet 

aftaler herom. Safremt parterne deler eller stiller ind hold til radighed, som er lavet i samarbejde med 

RADIO FM4 ska I dette ske inden for rammerne af bekendtg0relsen om udbud af FM4 og tilh0rende 

platforme. 

M(llder 

Parterne forpligter sig til at m0des hver 6.-8. uge og indga i Redaktionelt Forum, hvor parter kan dr0fte 

fa:!lles satsninger og udvikle fa:!lles ind hold, debatter og eventuelt events. Deltagerne i redaktionelt forum 

ska I pa vegne af det deltagende medie have kompetence og bef0jelser til at indga aftaler om samarbejde 

omkring redaktionelt samarbejde med andre medier. Ligeledes forudsa:!tter deltagelse i Redaktionelt 

Forum, at deltagerne har indblik i konkrete redaktionelle tiltag og satsninger for det deltagende medie. 
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Bilag 6: Dokumentation for råderet over kompetencer og ressourcer
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