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Kulturstyrelsen har som forudsat i medieaftalen for 2012-2014 afholdt to 

rundbordssamtaler med repræsentanter fra lokalradio- og tv-branchen 
samt brugersiden. Hensigten har været via dialog at hente input og syns-

punkter samt erfaringer, som kan indgå i forbindelse med udarbejdelsen af 
konkrete forslag til en evt. ny ordning af distribution af ikkekommerciel 

lokalradio og – tv via internettet. 
 

Det første møde blev afholdt hos Kulturstyrelsen d. 29. januar 2014 og det 
andet ligeledes hos Kulturstyrelsen d. 6. marts 2014. For at sikre en re-

præsentativ dialog havde Kulturstyrelsen inviteret en bred deltagerkreds, 
som omfattede dels de tidligere samt nyetablerede sendesamvirkerne i 

MUX 1, lokalradio- og tv-stationernes interesseorganisationer samt seer- 
og lytterforeninger og udvalgte nationale aktører, jf. nedenstående delta-

gerliste. Der har været mulighed for at indsende forslag til yderligere rele-

vante mødedeltagere, som Kulturstyrelsen har vurderet ud fra det samlede 
deltagerantal samt et alsidighedskriterium.  

 
Med henblik på at facilitere en idégenererende- og fastholdende proces 

blev deltagerne under det første møde bedt om gøre sig overvejelser om: 
 

1. Hvilke muligheder og udfordringer der er ved at bevare status quo, 
dvs. fortsat distribuere via FM/MUX 1? 

2. Hvilke muligheder og udfordringer der er ved distribuere på to plat-
forme, dvs. FM/MUX 1 og internettet?  

3. Hvilke muligheder og udfordringer der er ved distribuere udeluk-
kende at distribuere på internettet? 

4. Hvad skal der til for at få stationerne og disses brugere over på in-
ternettet?  

5. Skal der ydes tilskud til internetdistribution? Hvorledes skal dette 

udformes? Hvilke kriterier, hvem, hvor meget? 
 

På det andet møde blev deltagerne bedt om at gøre sig overvejelser om en 
evt. overgang til internetdistribution i lyset af: 
 

1. Resultaterne fra de kvalitative interviews med udvalgte lokalstatio-
ner samt 

2. resultaterne fra internet survey’en med lokalstationerne og 
3. en evt. forsøgsordning 
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Et samlet overblik over de indsamlede stikord (i anonymiseret form) ved 

rundbordssamtalerne afholdt den 29. januar og 6. marts 2014 blev efter 
hvert møde rundsendt til samtlige deltagere; se bilag B.  

 
Udover bemærkningerne på møderne har der løbende været mulighed for 

at indsende indlæg og idéer til Kulturstyrelsen og medieforsker Per Jauert 

med henblik på at indgå i styrelsens rapport om internetdistribution af lo-
kalradio og –tv og/eller Per Jauerts baggrundsrapport.   

 
 

Indbudte deltagere: 
 

- Danske Medier (én repræsentanter)   
- DILEM (en-tre repræsentanter)  

- SAML (en-tre repræsentanter)  
- Kommuners Landsforening (evt. to repræsentanter)   

- Sammenslutningen af Lytter og Seere (tre repræsentanter: én fra hen-   
   holdsvis Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund, KLF Kirke & Medie    

   samt EU-modstandernes lytter og seerforening) 
- Dansk Idrætsforbund (én repræsentant)  

- Dansk Ungdoms Fællesråd (én repræsentant)  

- Landdistrikternes Fællesråd (én repræsentant)  
- Ældresagen (én repræsentant)  

- Bibliotekschefforeningen (én repræsentant)  
- Dansk live (én repræsentant)  

- Medieforskere (Per Jauert og Hans-Peter Degn)  
- Kulturministeriets departement (to repræsentanter)  

- MUX 1-sendesamvirkerne – de tidligere (hver to repræsentanter) 
- MUX 1-sendesamvirkerne – de nystiftede (hver to repræsentanter) 

- Erhvervsstyrelsen (én repræsentant)  
 

  
 

 


