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12. august 2022 

Lynhøring over supplerende ændring til forslag til lov om ændring af lov om 

radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om mediestøtte (revision af de regio-

nale TV 2-virksomheders regnskaber m.v.) 

 

Den 1. juli 2022 blev forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 

m.v. og lov om mediestøtte (ændring af beskikkelsesperiode for DR’s bestyrelse, moderni-

sering af Public Service-Puljen og ændringer i mediestøtten) sendt i offentlig høring. Kul-

turministeriet foreslår, at der i forbindelse med ændringen af radio- og fjernsynsloven sker 

yderligere en ændring vedrørende reglerne for revision af de regionale TV 2-virksomheders 

regnskaber. Der er alene tale om ændringer i radio- og fjernsynslovens § 37 (se det opda-

terede lovforslags § 1, nr. 6-8, samt afsnit 2.3 i forslagets almindelige bemærkninger). 

 

De supplerende ændringer til lovforslaget har administrativ karakter og har til formål at 

sikre, at reglerne for revision af de regionale TV 2-virksomheders regnskaber i højere grad 

afspejler reglerne for andre selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra Kul-

turministeriet. Med ændringen af lovforslaget foreslås: 

 At det fremover er ”Kulturministeriet” og ikke ”kulturministeren”, som tilsendes bud-

getterne og regnskaberne for de regionale TV 2-virksomheder. 

 At samtlige regionale TV 2-virksomheders regnskaber fremover revideres af en god-

kendt revisor frem for Rigsrevisionen. 

 

Lovforslaget skal fremsættes for Folketinget primo oktober 2022. Hermed sendes de sup-

plerende ændringer til lovudkastet i høring hos relevante aktører (de regionale TV 2-virk-

somheder, Rigsrevisionen og FSR – danske revisorer). Der vedlægges justeret lovudkast.  

 

Kulturministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til de supplerende ændringer 

til lovudkastet senest torsdag den 18. august 2022. Samme frist som bemærkninger til 

det samlede lovforslag i øvrigt.  

 

Høringssvar bedes sendt til mbn@kum.dk og jdc@kum.dk med henvisning til ”Høring over 

lovudkast – ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om mediestøtte, 

j.nr. 2022 - 3301”. Eventuelle spørgsmål til lovudkastet kan rettes til undertegnede på tlf. 

41 39 38 98. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jarle Dalgaard Christensen 

Chefkonsulent 

 

mailto:mbn@kum.dk
mailto:jdc@kum.dk

