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9. oktober 2015 

Høring om mediebranchens erfaringer med mediestøtteordningen 

Kulturministeriet gennemfører i andet halvår af 2015 en evaluering af mediestøtteordningen med 

henblik på at skabe et grundlag for en politisk stillingtagen til justeringer i mediestøtteordningen. I den 

sammenhæng ønsker Kulturministeriet at opnå indsigt i mediebranchens erfaringer med ordningen.   

Høringsfrist mv. 

På denne baggrund opfordres mediebranchen til at komme med høringssvar på de nedenfor angivne 

spørgsmål. Høringssvar må gerne være begrænset til kun at omfatte et enkelt af spørgsmålene eller 

inkludere flere eller samtlige spørgsmål og skal indgives skriftligt. 

De indkomne høringssvar vil indgå i kortlægningen af erfaringerne med mediestøtteordningen i 

evalueringen og forventes offentliggjort.  

Fristen for at afgive høringssvar er den 2. november 2015. 

Høringssvaret sendes til mediestotte@kulturstyrelsen.dk med emnefeltet ”Høringssvar evaluering af 

mediestøtteordningen”. 

Spørgsmål til høringen kan rettes til Rikke Kjølbye, Kulturstyrelsen, på telefon 3373 3311 eller mail 

rkb@kulturstyrelsen.dk. 

Baggrund for høringen 

Lov om mediestøtte trådte i kraft den 1. januar 2014. Hensigten med loven var at skabe grundlag for en 

støtteordning til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som skulle afløse de 

hidtidige distributions- og projektstøtteordninger til dagblade og dagbladslignende publikationer. 

Omlægningen skete for at tilpasse støtten til udviklingen på mediemarkedet, forbrugeradfærden og 

teknologiske udvikling. 

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen inden udgangen af 2015 vil foretage en evaluering af 

mediestøtteaftalen fra 2013 med henblik på at indkalde til forhandlinger og foretage justeringer i 

aftalen. Denne beslutning lægger sig op ad forarbejderne til lov om mediestøtte.  

Loven har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og 

kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i 

Danmark. Mediestøtten skal således sikre, at der fortsat produceres og udbredes publicistisk indhold af 

høj kvalitet i Danmark og at indholdet spredes på flest mulige relevante platforme til flest mulige 

borgere.  

Mediestøtten består af følgende ordninger:   

 Redaktionel produktionsstøtte, som består af en hovedordning og en supplementsordning  

 Innovationspuljen, hvorfra der ydes projekttilskud til etablering af nye medier og udvikling af 

eksisterende medier  

 Saneringsstøtte 

 En midlertidig overgangspulje, hvorfra der over en treårig periode ydes tilskud til medier, der 

tidligere har modtaget distributionstilskud fra Dagblads- eller Ugeavispuljen  
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Høringsspørgsmål 

Kulturstyrelsen anmoder mediebranchen om eventuelle bemærkninger vedrørende erfaringerne med 

mediestøtteordningen. Det vil være en fordel i forbindelse med behandlingen af høringssvarene, hvis de 

følger den nedenfor opstillede nummerering. Det er muligt at indsende høringsvar, der kun vedrører et 

enkelt eller få spørgsmål. 

1. Hvad er jeres erfaringer med regelsættet vedrørende ordningen redaktionel produktionsstøtte? 

2. Hvad er jeres erfaringer med regelsættet vedrørende Innovationspuljen? 

3. Hvad er jeres erfaringer med regelsættet vedrørende saneringsstøtteordningen? 

Evalueringen vil omfatte overvejelser om betydningen af den teknologiske udvikling, udviklingen i 

medieforbruget og i mediemarkedet siden ordningens ikrafttræden. Overvejelserne vil tage 

udgangspunkt i Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” i 2014 og 2015.  

4. Er der efter jeres vurdering særlige forhold i den teknologiske udvikling, udviklingen i 

medieforbruget og i mediemarkedet siden mediestøtteordningens ikrafttræden, som bør indgå i 

overvejelserne om betydningen af denne udvikling for ordningen?  

5. Er det jeres vurdering, at ordningen understøtter og fremmer mangfoldigheden af 

nyhedspublikationer og alsidigheden i deres indhold?  

6. Giver jeres erfaringer med mediestøtteordningen i øvrigt anledning til bemærkninger? 

 

Med henblik på at opnå indsigt i Medienævnets erfaringer med ordningens regelsæt og 

administrationen af ordningen gennemføres der  ligeledes en høring af Medienævnet. 

Høringen er udsendt til ansøgere af mediestøtte under den nye ordning samt i bred høring. 

Høringslisten vil være tilgængelig på Kulturstyrelsens hjemmeside. 

 

Bilag 

Bilag 1: Lov om mediestøtte  

Bilag 2: Bekendtgørelse om mediestøtte 

Bilag 3: Forslag til lov om mediestøtte 

Bilag 4: Medienævnets årsrapport 2014 

Links 

Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” 2014: 

http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/  

Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” 2015: 

http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2015/   
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