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Kære bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem og repræsentantskabsmedlem.
 
Vedhæftet fremsendes Regeringens medieudspil samt aftale med DF om 20% nedskæring af DR og afskaffelse
af medielicens.
Kulturminister Mette Bock fremhævede, at aftalen af 16.3.2018 med DF ikke står til at ændre.
 
Fra ministerens oplæg i dag kl. 13 skal ”skummes”:

Nyt medieforlig fra 1.1.2019 skal være 5-årig aftale (hidtil 4 årig)

Fordi det er 5-årigt, skal der være en midtvejsevaluering, men kun mellem forligspartierne

Vi har mere dansk indhold end nogensinde, slår ministeren fast. Vi har en distributionskrise, ikke en

indholdskrise

FM-radio kanal 4, som nu indehaves af Radio 24/7, skal udbydes på ny og nedskæres økonomisk med 33

%

En DAB-kanal med klassisk musik og kultur skal nyudbydes

FM slukkes i 2012

Digitale nyhedsmedier skal fritages for moms lige som trykte nyhedsmedier

DR skal fjerne 2 af de 6 tv-kanaler, så der bliver 4 tilbage, og de skal nytænke indhold/fordeling

En landsdækkende tv-kanal skal nyudbydes

DR skal give digital adgang (streaming) til alt indhold i 2023, så alle danskere kan tilgå indholdet når og

hvor de vil (men ikke noget om at gøre det fra andre EU-lande)

Regeringen vil arbejde på 4 balancer i medieforbrug: Ung-gammel, stat-privat, gammelt-nyt og

landsdækkende-regionalt.    
 
Medierne har allerede været voldsomt engageret i debatten i 20 timer, og de skal nok fortsætte, for de er alle
personligt berørt af sagen.
 
A2012 følger debatten i et antenneforeningsperspektiv.
Foreløbig vurderes der ikke at være noget, der generer antenneforeningerne.
DR har varslet at 2 nuværende kanaler overgår til streaming i 2020. Der bliver mere streaming.
Vi ejer kablerne og kan derfor fortsætte med at levere internet og dermed streaming til gode priser mange år
frem i tiden.
 
Med venlig hilsen fra FU
 
Bernt Freiberg, formand   Poul Juul, næstformand   Tage Lauritsen, sekretær  Carsten Pedersen, FU-medl.
bf@a2012.dk, 44402012   pj@a2012.dk, 44402012  tl@a2012.dk, 44402012   cp@a2012.dk, 44402012
Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk
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Medierne påvirker borgerne  
– og borgerne påvirker medieudviklingen 
Frie medier er demokratiets salt. Et bredt medieud-
bud med rod i dansk sprog og kultur skal sikre viden, 
nyhedsformidling, kritisk debat, fællesskab, ansvar-
lighed og udvikling. Et oplyst og myndigt folk er det 
stærkeste fundament for et levende demokrati.


Mediebilledet er i dag et helt andet, end da den 
nuværende medieaftale blev indgået i 2014. Nye 
medier opstår hele tiden, og gamle medier flytter 
sig til nye platforme. Medierne påvirker befolknin-
gen. Men borgerne påvirker også mediernes udvik-
ling gennem deres forbrug og vaner. I dag henter 
befolkningen i stigende omfang nyheder, viden, 
film, sport og underholdning på både danske og 
udenlandske platforme. Vi forventer som medie-
brugere, at vi kan hente indhold, når vi vil, hvor vi 
vil og på de platforme, der passer til netop vores liv.


Distributionskrise – ikke indholdskrise
Vores aktuelle medieudfordring drejer sig ikke om, 
at der ikke produceres nok indhold. Finansierings-
grundlaget for dansk indhold har aldrig været høje-
re. Alene i perioden 2010-2016 er det danske marked 
for dansk tv- og radioindhold vokset fra ca. 4,9 mia. 
kr. til 6,3 mia. kr. Der produceres rigtig meget dansk, 
troværdigt kvalitetsindhold af både private medier 
og offentligt ejede og finansierede medier.


Udfordringen er en formidlings- og distributions-
krise: Hvordan sikrer vi de bedste muligheder for, 
at kvalitetsindholdet er tilgængeligt for borgerne 
dér, hvor de er? At det ikke drukner i de enorme 
mængder af medieindhold, som vi mødes med 
hver eneste dag? Og at private medier kan lave 
forretning ud af at producere og publicere dansk 
kvalitetsindhold, som kan sikre et mangfoldigt 
dansk medieudbud, der dækker internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt?


For at opnå et mere varieret og tilgængeligt dansk 
medieudbud vil regeringen sikre nogle bedre 
balancer i det danske mediesystem. 


Generationskløften
Den ældre generation holder i vidt omfang fortsat 
af at læse den trykte morgenavis, lytte til radioen og 
tænde for fjernsynet om aftenen. Den unge genera-
tion vokser derimod i stigende grad op i hjem uden 
aviser og uden fjernsyn. De henter indhold på elek-
troniske enheder - når som helst og hvor som helst. 
Vi er kort sagt i en transformationsfase, hvor der er 
brug for såvel digitale platforme som traditionelle 
medier til at betjene unge og ældre.


Balancen mellem forskellige medier
De danske private mediers vilkår ændres funda-
mentalt i disse år. Konkurrencen er skæv, og der er 
brug for at give de private medier bedre ramme-
vilkår. Desuden er tiden løbet fra, at vi skal have 
to fuldt statsejede public service-virksomheder. 
Regeringen ønsker derfor at påbegynde en privati- 
sering af TV 2. 


Der er også behov for at rette op på balancen mel-
lem de gamle og nye medier og balancen mellem 
landsdækkende og lokale samt regionale medier. 
Regeringen vil derfor omlægge den offentlige støtte, 
så støtten tager højde for disse ubalancer.


NYE MEDIER
NYE VANER
NYE TIDER


Fire balancer 
Med sit udspil til en 
ny medieaftale ønsker 
regeringen at sikre fire 
vigtige balancer.


Regeringen vil sikre fire vigtige balancer:


1 Balancen mellem den ældre og den yngre 
generations medieforbrug.


2 Balancen mellem statsejede og private medier.
3 Balancen mellem gamle og nye medier.
4 Balancen mellem landsdækkende og lokale 


samt regionale medier.
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Regeringens 
initiativer


Regeringens udspil til en ny medieaftale tager 
afsæt i det nye mediebillede og befolkningens 
forandrede medievaner og -behov. Med en række 
initiativer ønsker regeringen at sikre befolkningen 
adgang til et mangfoldigt udbud af dansk kvalitet-
sindhold, der understøtter dansk demokrati, sprog 
og kultur. Dansk kvalitetsindhold skal kunne 
produceres og distribueres af både private medier 
og offentligt ejede medier. 
 
Regeringen vil sikre, at borgerne opnår en bedre 
tilgængelighed til kvalitetsindhold på de platfor-
me, som de bruger. Det er ikke nok blot at produ-
cere dansk kvalitetsindhold – det skal også kunne 
findes og bruges.


Den kommende medieaftale skal gælde for perio-
den 2019-2023 og omfatter såvel public service-me-
dier som private medier. Midtvejs i perioden 
evalueres aftalen med henblik på at sikre eventu-
elle justeringer i forhold til medieudviklingen.  Det 
sikrer stabilitet og fleksibilitet på én og samme tid.


Slut med licens
Regeringen og Dansk Folkeparti har forud for me-
dieforhandlingerne indgået aftale om at omlægge 
licensfinansieringen til finanslovfinansiering. 
Licensen er fuldt udfaset i 2022.


Med omlægningen bliver finansieringen af DR mv. 
mere fair, da enlige ikke længere skal betale det 
samme som store husstande, og da nuværende 
”sortseere” også kommer til at bidrage. 


Regeringen og Dansk Folkeparti har desuden be-
sluttet at reducere den offentlige finansiering af DR 
med i alt 20 pct. i perioden 2019-2023. Provenuet 
fra reduktionen anvendes til lempelser for borger-
ne, forbedring af vilkårene for pensionister samt 
andre medieformål i forbindelse med regeringens 
medieudspil.


Med en række initiativer ønsker regeringen 
at sikre befolkningen et mangfoldigt udbud  
af dansk kvalitetsindhold.


Foreslået ramme for den  
kommende medieaftale:


• Gælder for perioden 2019-2023
• Omfatter public service medier og  


private medier
• Aftalen evalueres midtvejs med henblik på 


at sikre eventuelle justeringer i forhold til 
medieudviklingen. 
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DR skal gentænkes som 
public service-institution og kulturelt fyrtårn
Der er i det nye mediebillede behov for en bedre 
balance mellem DR og private medieudbydere. 
DR skal derfor fokusere klarere på grundlæggende 
public service, og midlerne til DR reduceres med 
ialt 20 pct. i perioden 2019-2023. DR skal omlægges 
fra den brede mediemastodont, som DR er i dag, til 
et markant fyrtårn inden for bl.a. nyheder, kultur 
og læring:


• DR’s danske kvalitetsindhold skal skærpes inden 
for nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, 
uddannelse og læring og den regionale dækning.


• Antallet af tv-kanaler skal reduceres fra i dag seks 
til maksimalt fire.  


• DR skal tage afsæt i det øgede digitale brug og 
skal have særligt fokus på indhold til børn og 
unge på de platforme, børn og unge anvender.


• DR skal samarbejde med øvrige medieudbydere 
om en fælles app for børn og unge. På app’en 
skal der ligge DR-indhold sammen med børne- 
og ungdomsindhold, der støttes via en større og 
bredere Public Service-Pulje.


• Der skal ikke længere være begrænsninger for, 
hvor lang tid udenlandske public service-fikti-
onsserier kan ligge på dr.dk.


• Alle DR’s digitaliserede programarkiver skal 
stilles til rådighed for borgerne inden aftaleperi-
odens udløb. Det skal ske på den mest omkost-
ningseffektive måde - i DR-regi eller i andet regi. 
Det er en markant forbedring af adgangen til 
dansk kulturarv. 


• DR skal stille DR-egenproduktioner, som DR ikke 
selv anvender eller aktuelt planlægger at anven-
de, til rådighed for andres medieplatforme mod 
betaling. 


DR 
DR – et markant fyrtårn 
relevant for alle borgere.


TV 2
Regeringen ønsker at 
sælge en andel på 40 
procent af TV 2.


TV 2 Regionerne
Regionerne skal have 
øget fokus på indhold 
til unge.


• Kravet til DR’s udlægning af produktion til uaf-
hængige producenter skal øges. 


• Der skal være øget gennemsigtighed i DR’s økonomi.
• Regeringen ønsker at styrke DR’s bestyrelse, 


herunder bestyrelsens uafhængighed og kom-
petencesammensætning. Regeringen ønsker 
derfor en ny model for sammensætning af DR’s 
bestyrelse og bestyrelsens arbejde. Regeringen 
foreslår, at bestyrelsen skal bestå af syv uafhængige 
bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejder- 
repræsentanter, der fortsat vælges af DR’s 
ansatte. Ud af de syv uafhængige medlemmer 
udpeges to af kulturministeren, herunder for-
manden, mens de øvrige fem medlemmer ud-
peges efter indstilling fra en nomineringskomité 
med repræsentanter udpeget af Folketinget og 
bestyrelsesformanden. Nomineringskomitéens 
arbejde tager udgangspunkt i anbefalingerne 
fra komitéen for god selskabsledelse og statens 
ejerskabspolitik for statslige selskaber.


• De nærmere vilkår for DR’s public service-ud-
bud inden for DR’s reducerede ramme vil blive 
fastlagt i en ny public service-kontrakt mellem 
DR og kulturministeren. 


Delvis privatisering af TV 2
TV 2 får i de kommende år behov for en kommer-
ciel medejer, der både økonomisk og strategisk 
kan bidrage til TV 2’s udvikling på et mediemarked 
præget af hastig forandring:


• Regeringen ønsker at sælge en andel på 40 pct. 
af TV 2. 


• Et eventuelt salg af yderligere aktier vil skulle 
besluttes på et senere tidspunkt.


• TV 2 skal fortsat være pålagt public service-for-
pligtelser tilsvarende de forpligtigelser, selskabet 
er pålagt i dag. Dermed sikres danskerne et fort-
sat højt niveau af public service-indhold på TV 2.  


• TV 2 skal opretholde sit hovedsæde og sit nuvæ-
rende aktivitetsniveau i Odense.


• TV 2 skal have samme fokus på regionalt ind-
hold som i dag.


TV 2 Regionerne
Regeringen vil videreføre TV 2 Regionerne som 
offentligt finansierede, uafhængige, regionalt base-
rede medieinstitutioner:


• Regionerne skal have øget fokus på udvikling af 
indhold til unge og anvende de muligheder, som 
de digitale platforme tilbyder.


• TV 2 Regionerne skal fortsat levere udsendelser 
på TV 2’s sendeflade.


• TV 2 Regionerne underlægges et ompriorite-
ringsbidrag på 2 procent om året. De frigjorte 
midler omprioriteres til andre medieformål. 


DR skal være et 
markant fyrtårn
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Radio 
FM-sluk og ny  
DAB radiokanal


Større og bredere 
Public Service-Pulje 
Mere end seksdobles fra 
35 mio. kr. til 220 mio. kr.


Styrkelse af det digitale radiomarked og  
udbud af public service-radiokanaler
For at fremskynde overgangen til digital radio 
(DAB) og skabe grundlag for, at borgerne får et 
større radioudbud med nyskabende indhold, 
formater og tjenester leveret af private aktører, 
foreslår regeringen: 


• Sluk af FM-radio to år efter, at det er konstateret, 
at 50 pct. af lytningen er digital. Lukningen finder 
dog sted senest i 2021. Herved vil al radiolytning 
ske via digitale platforme med større dansk 
radioudbud og øget mangfoldighed.


• Når den gældende tilladelse til Radio24syv på 
FM4 udløber ved udgangen af oktober 2019, 
genudbydes FM4 med henblik på senere over-
gang til digital radio. Kanalen udbydes med en 
reduktion på 33 pct. i kombination med adgang 
til reklameindtægter o. lign. samt krav om dæk-
ning af hele landet. 


• Udbud af en ny DAB-radiokanal til formidling af 
kultur, herunder klassisk musik. Kanalen udby-
des med offentligt tilskud i kombination med 
adgang til reklameindtægter.


Større og bredere Public Service-Pulje
Public Service-Puljen yder i dag støtte til ikke-licens-
finansierede medievirksomheder til produktion 
af dansk tv-drama, tv-dokumentarprogrammer og 
børne- og ungdomsprogrammer udført af uafhæn-
gige produktionsselskaber. De støttede program-
mer skal distribueres på flow-tv og streaming- 
tjenester. For at give private aktører bedre mulig-
hed for at bidrage til udbuddet af dansk kvalitets- 
indhold foreslår regeringen, at:


• Public Service-Puljen mere end seksdobles fra 
de nuværende 35 mio. kr. årligt til ca. 220 mio. kr. 
i slutningen af aftaleperioden. 


• Der kan fremover ydes støtte til alt audiovisuelt 
indhold på alle platforme (eksklusive skrift).


• Udover genrerne drama, dokumentar og børne- 
og ungdomsprogrammer åbnes for tilskud til 
dansk kulturindhold.


• DR kan som hidtil ikke ansøge om midler i puljen.
• Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50 


procent af produktionsomkostningerne. 
• En del af puljen øremærkes indhold til børn og unge.
• Det skal sikres, at det støttede indhold anvendes 


af borgerne. Der vil blive fastsat måltal for dette. 
• Det støttede indhold skal efter en kortere perio-


de stilles frit til rådighed for borgerne.


Udbud af ny tv-kanal
Der skal være et mangfoldigt tv-udbud. Regeringen 
foreslår derfor at øge udbredelsen af public service 
på flere kanaler:


• Der igangsættes et udbud af en ny tv-kanal med 
kulturindhold og folkeoplysning. Kanalen udby-
des med offentligt tilskud i kombination med  
adgang til reklameindtægter.


 


Ny tv-kanal 
Ny tv-kanal med 
kulturindhold og 
folkeoplysning Øget støtte 


til etablering af 
nye medier
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Støtte til dansk film 
Mere ensartede vilkår 
for finansieringen af 
dansk film.


Værditestordningen 
Ordningen skal revideres.


Støtte til dansk film 
For at sikre mere ensartede vilkår for finansierin-
gen af dansk film foreslår regeringen:


• DR’s og TV 2’s nuværende forpligtelse til at købe 
dansk film ophæves. Samtidig øges den øvrige 
filmstøtte med i alt 120 mio. kr. årligt.  For at 
sikre mangfoldighed i dansk film skal der laves 
en ny ordning for fordelingen af de ekstra midler 
til filmstøtten. Ordningen skal sikre, at midlerne 
kan tilgå dansk film via andre veje end Det Dan-
ske Filminstituts filmstøtteordninger.


• De nærmere rammer for dansk film fastlægges i 
den kommende filmaftale for 2019 og frem.


 


Revision af værditestordningen
Ordningen for godkendelse af DR’s og de regionale 
TV 2-virksomheders nye tjenester, hvor disses pub-
lic service-værdi afvejes i forhold til påvirkningen 
af markedet (værditestordningen), har i praksis 
stort set ikke været anvendt. Regeringen foreslår 
derfor, at: 


• Ordningen skal revideres, så den fremover får 
reel betydning for vurderingen af DR’s og de 
regionale TV 2-virksomheders nye aktiviteter.


Nyhedsmedier
Nulmoms på internet- 
baserede nyhedsmedier.


Omlægning af støtten til trykte og  
internetbaserede nyhedsmedier
Regeringen ønsker en mere tidssvarende og balan-
ceret støtte til trykte og internetbaserede nyheds-
medier. Regeringen foreslår følgende:


• I dag er trykte aviser undtaget fra at betale 
moms. For at sikre platformsneutralitet ønskes 
momsfritagelsen udvidet til at omfatte internet-
baserede nyhedsmedier, når det nødvendige 
EU-retsgrundlag evt. foreligger. Indtil da tilgode-
ses disse nyhedsmedier ved, at der etableres en 
overgangsordning i form af en nulmoms- 
kompensationsordning.


• Øget støtte til etablering af nye medier (”start-
ups”) og afprøvning af nye forretningsmodeller. 


• Med henblik på at øge støtten til de lokale og 
regionale medier på bekostning af de landsdæk-
kende medier sænkes det maksimale tilskuds-
beløb til hvert enkelt medie.


• Der etableres en pulje med henblik på støtte til 
distrikts- og ugeaviser i lyset af disse mediers betyd-
ning for nyhedsformidlingen i de lokale områder. 


• Kravene til de medier, der kan få støtte, skærpes, 
så det i højere grad sikres, at mediestøtten ydes 
til nyhedsmedier, der har en almen interesse for 
den danske befolkning.


Initiativerne i regeringens medieudspil  
finansieres af følgende:


• Puljen, der blev afsat til nye medieinitiativer i 
”Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af 
medielicensen”, indgået mellem regeringen 
og DF den 16. marts 2018


• Tilførsel af yderligere midler over finansloven
• Effektiviseringer og omprioriteringer 


Af centrale udgiftskrævende initiativer  
kan bl.a. nævnes:


• Væsentlig forøgelse af Public Service-Puljen 
frem mod 2023, hvor den vil være mere end 
seksdoblet i forhold til 2018


• Udbud af nye radio- og tv-kanaler med public  
service-forpligtelser


• Adgang for borgerne til søgbart, digitalt arkiv 
over DR-programmer 


Økonomi i regeringens medieudspil
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Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen 16. marts 2018 
 


  


Mediebilledet undergår i disse år en hastig forandring, og nye aktører dukker op 
på digitale platforme, der medfører ændringer i borgernes medieforbrug. Vi abon-
nerer på filmtjenester, sportskanaler mv. som aldrig før, da medieudbuddet er 
blevet større og mere varieret. Det åbner dørene for nye muligheder, men stiller 
samtidig store krav til produktion og distribution af dansk medieindhold og me-
dieproducenter, der skal finde en rolle i et bredere og konkurrencepræget marked.  
 
Danmark har brug for moderne, varierede og stærke public service-tilbud, der 
leverer dansksprogede nyheder, historieformidling og kultur på de platforme, som 
danskerne bruger. Regeringen vil snarest fremlægge sit udspil til forhandlinger om 
en ny mediepolitisk aftale fra 2019 og frem. Men allerede nu er der nogle forhold, 
som regeringen og Dansk Folkeparti er enige om som forudsætninger for det 
kommende medieforlig. 
 
En socialt balanceret finansiering af public service 
Medielicensen er i dag socialt ubalanceret, eftersom enlige skal betale det samme 
som husstande med flere personer – upåagtet at større husstande har et større 
medieforbrug. Dertil kommer, at der i det nuværende system er tusindvis af sort-
seere, der dermed i dag ikke bidrager til vores fælles public service. 
 
Parterne er derfor enige om at afskaffe medielicensen, så licensen gradvist erstat-
tes af finansiering gennem en mindreregulering af personfradraget for alle, der er 
fyldt 18 år. Med ændringen kan sortseere ikke længere undgå at bidrage til finan-
sieringen, ligesom særligt enlige vil opnå en lempelse. Medielicensen vil være fuldt 
afskaffet fra 2022.1 Efter omlægningen vil der ikke længere være behov for en 
administrativt tung og dyr licensadministration, ligesom finansieringen af vores 
fælles public service fremover vil være bedre socialt afbalanceret. 
 
Omlægningen fra licensfinansiering til finanslovfinansiering vil ikke ændre ved 
DR’s grundlæggende uafhængighed. De politiske og økonomiske rammer for 
DR’s virksomhed fastlægges via flerårige medieaftaler for hele medieområdet og 
via en public service-kontrakt, der beskriver de konkrete opgaver, DR forpligtes til 
at løfte. 
 
Parterne er enige om, at der indføres en ny mediecheck til pensionister, som i dag 
er berettiget til nedsat licens, så også pensionister, der i dag har nedsat licens, op-
lever en gevinst ved omlægningen. Mediechecken udgør i 2025 ca. 900 kr. (2018-
niveau) og tildeles folkepensionister samt førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 
2003) med en personlig tillægsprocent på 100. Mediechecken reguleres årligt med 
satsreguleringsprocenten og er indkomstskattepligtig, men indgår ligesom den 
supplerende pensionsydelse (ældrechecken) ikke i grundlaget for indkomstmålret-
ning af boligstøtten. Mediechecken indfases gradvist i takt med udfasningen af 
medielicensen.  


 


1 Der er taget højde for statens reducerede momsindtægter som følge af omlægningen. Det er endvidere forudsat, at de 
institutioner, der i dag har fradrag for købsmoms, kompenseres fuldt ud for tabet af momsfradrag. 







 
  Side 2 af 2 
 
 
 
 
 
 
 


 


Parterne er derudover enige om at forbedre forholdene for pensionister i forbin-
delse med finansloven for 2019. Ud af provenuet fra besparelsen på DR reserve-
res en pulje på 116 mio. kr. fuldt indfaset, der øremærkes til en forbedring af pen-
sionisternes rådighedsbeløb. 
 
Der igangsættes frem mod finansloven for 2019 et analysearbejde, der skal kom-
me med forslag til forbedringer af forholdene for pensionister. Puljen til forbed-
ring af vilkårene for pensionister vil bruges til at medfinansiere forslagene. 
 
Der afsættes yderligere en pulje på 77,3 mio. kr. fuldt indfaset til medieinitiativer. 
Puljen finansieres af en del af provenuet fra reduktionen af tilskuddet til DR. Pro-
venuet udmøntes i forbindelse med det kommende medieforlig. 
 
Aftaleparterne noterer sig, at blinde og stærkt svagsynede i dag kan blive berettiget 
til fritagelse for medielicens. Isoleret set vil en omlægning af medielicensen således 
ikke tilgodese denne gruppe. Der afsættes derfor en pulje til initiativer målrettet 
blinde og stærkt svagsynede personer på 10 mio. kr. årligt fra 2019. Den konkrete 
udmøntning aftales mellem parterne. 
 
Fokusering af DR 
Aftaleparterne er enige om, at DR varetager opgaver, der er en kulturbærende del 
af det danske samfund, og at DR skal videreføres som Danmarks centrale udbyder 
af public service. Men der er behov for en bedre balance mellem DR og private 
medieudbydere. DR skal derfor fokusere klarere på grundlæggende public service 
og dermed et stærkere fokus på DR’s kerneopgaver.  
 
Den offentlige finansiering af DR reduceres derfor med 20 pct. i perioden 2019-
2023 i forhold til 2023, når der er taget højde for den forventede licensudvikling. 
Reduktionen på 20 pct. af tilskuddet i 2023 indfases ligeligt over perioden. Af 
tabel 1 fremgår tilskuddet til DR efter reduktionen i perioden 2019-2023. 
 


 


Tabel 1 


DR’s tilskud i perioden 2019-2023 i medfør af aftalen 


Mio. kr., 2018-priser 2018 2019 2020 2021 2022 2023 


1. Tilskud til DR efter forventet licensudvikling 3.767,5  3.790,9   3.811,4   3.830,1   3.848,2   3.865,6  


2. Reduktion på 20 pct. af 2023-tilskud - -154,6 -309,2 -463,9 -618,5 -773,1 


3. Tilskud efter reduktion  3.767,5  3.636,3   3.502,2   3.366,2   3.229,7   3.092,5  


- Heraf finanslovbevilling 0,0 909,1 1.751,1 2.524,7 3.229,7 3.092,5 


- Heraf licensfinansiering 3.767,5 2.727,2 1.751,1 841,6 0,0 0,0 


  
 
Anm.:  I overgangsperioden (2019-2021) vil tilskuddet udgøres af både finanslovbevillinger og licensfinansiering 


grundet fireårig (lineær) udfasning af medielicensen. Der tages i tilskuddet til DR højde for, at antallet af 
husstande (og dermed licensbetalere) forventes at stige svarende til antal voksne over 18 år. Den angivne 
licensfinansiering er behæftet med usikkerhed og er det forudsatte provenu efter hensættelse til tab på 
licensdebitorer mv. Tilskuddet i 2018 er det forudsatte tilskud og afhænger af det inddrevne licensprovenu i 
2018 (2018 er med i tabellen som referenceår). Reduktionen i 2019-2023 indfases lineært. Afvigelser ved 
summeringer skyldes afrundinger.  






