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Høringsnotat – udkast til lovforslag om ændring af lov om mediestøtte 

(Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 

  

Kulturministeriet sendte den 9. januar 2017 et udkast til lovforslag om ændring af 

lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) i høring. 

 

Med lovforslaget foreslås det, at der kan ydes støtte til nyhedsmedier i 

grænselandet, som henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det 

tyske mindretal i Sønderjylland, uanset omfanget af anden offentlig finansiering. 

 

Høringsfristen udløb den 6. februar 2017. 

 

Ved fristens udløb var der indkommet tre høringssvar fra hhv. Flensborg Avis, 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Rigsrevisionen. Netværket Dagbladene 

har efterfølgende fremsendt sit høringssvar den 9. februar 2017. 

 

Bemærkninger, der ikke vedrører lovforslaget, gengives ikke. De to svar, der alene 

går på, at der ikke er bemærkninger til lovforslaget, er markeret med kursiv 

ovenfor. 

 

Flensborg Avis og Netværket Dagbladene er begge positivt indstillet over for den 

foreslåede ændring af mediestøtteloven. 

 

Justeringer af lovforslaget 

Den offentlige høring har ikke givet anledning til justeringer af lovforslaget. 

 

Kulturministeriet har forelagt lovforslaget for EU-Kommissionen mhp. at afdække 

behovet for en notifikation. EU-Kommissionen har efter høringsfristens udløb 

oplyst, at lovforslaget udgør en ændring af den eksisterende mediestøtteordning, 

som ikke kræver notifikation som ny støtte, da ændringen ikke påvirker 

mediestøtteordningens forenelighed med det indre marked. Dette er indarbejdet i 

bemærkningerne til lovforslaget, jf. afsnittet om lovforslagets forhold til EU-retten. 

 

EU-Kommissionen gjorde opmærksom på, at det kan være hensigtsmæssigt at 

bemærke, at det ikke er hensigten at give de omhandlede nyhedsmedier mulighed 

for at opnå mediestøtte til dækning af de omkostninger, der er støtteberettiget i 

henhold til mediestøtteloven, i det omfang de samme omkostninger måtte være 

dækket via andre offentlige tilskud, hvilket det forudsættes, at Medienævnet påser 

som led i nævnets tilskudsadministration. Dette er i overensstemmelse med 

almindelige principper for tilskudsforvaltning. Det afspejles også i 

bemærkningerne til lovforslaget. 


