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News nr. 10–2018 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

Nyt politisk medieforlig 2019-2023 
I nat blev et nyt medieforlig indgået mellem VLAK-regeringen og DF. Alle andre partier står udenfor. 

Her er nogle highlights med fokus på relevans for antenneforeningerne. 

DRs økonomi beskæres med 20% med årlig reduktion over de næste 4 år. DRs status ændres til at være en 
”kulturinstitution”, som er et ”markant fyrtårn inden for bl.a. nyheder, oplysning, kultur og læring”. 

DRs flow-tv-kanaler nedskæres fra 6 til maksimalt 4. DR havde allerede selv varslet, at DR3 og Ramasjang fra 
2020 vil blive omlagt fra flow-tv til streaming. 

DRs kor og orkestre bevares. 

DRs digitale programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne som digitalt søgbare inden udgangen af 2023. 

TV2 privatiseres ikke. Efter 2½ år kan sagen tages op igen. Bemærk, at den nye TV2-formand blev udpeget 
med henblik på salg af TV2 ultimo 2018. 

TV2 regionerne bevares.  

Ny tv-kanal baseret på kultur og folkeoplysning etableres. Bliver udbudt og får tilskud på 50 mio. kr. årligt og 
må gerne sælge reklamer (sammenlign, at Radio 24-7 i dag får knap 100 mio. kr. årligt). 

Ny radio-kanal etableres. Baseret på tilskud på 30 mio. kr. og reklameindtægter. 

FM-radio som distributionsform lukkes ikke i aftaleperioden. Men målet om lukning af luftbåret FM-radio to 
år efter at 50% af lytningen sker på DAB+, er bevaret.  

Radio 24-7. Hovedsædeflyttes – sammen med en række andre institutioner – til Vestdanmark. 

Radio 24-7 beskæres økonomisk. Den udbydes på ny i 2020. 

Digitale nyhedsmedier fritages for moms, lige som den trykte dagspresse allerede er det. Hvis EU-reglerne 
kan bære det. Indtil det sidste er afklaret, gives et tilskud til digitale nyhedsmedier. 

Streamede medier pålægges at investere 2% af deres omsætning i dansksproget produktion. Det rammer 
bl.a. Netflix, HBO og YouTube, håber man. Men det rammer også den underskov på 10-15 mindre, danske 
initiativer til at streame. Andre EU-lande arbejder med tilsvarende initiativer. 

Public Service-puljen forøges til ca. 100 mio. kr., men aftalen fjerner i alt ca. 400 mio. kr. fra Public Service, 
fordi DR skæres ned.  

Licensen afskaffes gradvis over 4 år og erstattes af direkte statsfinansiering af DR, TV2-regionerne og anden 
Public Service.  

Aftalen overlader styring og gennemførelse til forligspartierne. Dvs. at det i praksis er kulturministeren som 
repræsentant for regeringen (og under stærk styring af finansministeriet), der samme med DF kommer til at 

 

mailto:fu@a2012.dk
http://www.a2012.dk/


 
Side 2 af 2 

styre medie- og kulturpolitikken. Alle andre partier er udelukket. Hvor længe det varer, vides ikke. For selv 
om der er folketingsvalg senest i juni 2019, har forligspartierne søgt at gardere sig mod ændringer ved at 
binde hinanden grundigt op på aftalen. Hvorvidt det holder, skal vise sig.  

Kommentar fra A2012: Bortset fra nogle ændringer i sammensætningen af tv-kanaler, ser aftalen ikke ud til 
at få konsekvenser for antenneforeningerne.  

Nogle har argumenteret stærkt for og haft høje forventninger til, at medieforliget ville betyde reduktion af 
betaling af ophavsretsafgifter, herunder retransmissionsvederlag. Disse forventninger har været helt ureali-
stiske, for de er i strid med international ophavsretslovgivning. Det blev derfor heller ikke til noget. 

Aftalen lægger vægt på flytning af fokus fra offentlige til private medier samt på flytning af medier til 
Vestdanmark. 

En af de ærgerlige konsekvenser af afskaffelsen af medielicensen er, at selv om den kun er steget med 1½ % 
om året i mange år, har DR og TV2 regionerne inden for denne begrænsede ramme lykkedes med at udbygge 
deres virksomhed. Med den øgede satsning på private medier kommer der givetvis flere udgifter for os som 
forbrugere. Vi tænker især på, at f.eks. Viasat i en årrække som fast politik har forøget deres priser med 4 % 
og planlægger at blive ved med det. TV2 har de sidste 2 år gennemført stigning i prisen på deres hovedkanal 
på 5 % om året. Og sportskanalernes priser er steget og stiger endnu mere. Så mens forligspartierne foregiver 
at lette danskernes økonomí ved at afskaffe licensen, slipper de reelt større stigninger løs ved at lette situati-
onen for private medier, hvis mål er profit. 

Det er endelig betænkeligt, at aftalen i realiteten giver 4 politiske partier, VLAK og DF vidtgående redaktionel 
indflydelse på danske medier. Det er svært i se forskellen mellem danske medie-model og de stærkt kritise-
rede forhold med regeringsstyring af medier i Polen og Ungarn.  

Aftaleteksten mærket op med gult for centrale aftalepunkter vedhæftes.  

 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforenin-
ger i A2012 at citere artiklerne i nyhedsbreve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af 
kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 

 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3    cp@a2012.dk, 44402012-4 

Kontakt til A2012: Send til FU: fu@a2012.dk 
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