
  Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte 
(Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 

 
§ 1 

 

I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 

 

1. I § 2 indsættes efter ”el.lign.": ”Det gælder dog ikke nyhedsmedier, der henvender sig til det danske 

mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland." 

2. I § 15 ændres ”Kulturstyrelsen” til ”Slots- og Kulturstyrelsen”. 

 

3. § 21 ophæves. 

 

§ 2 

 

Loven træder i kraft den 1. juli 2017. 

  



Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

2. Hovedpunkter i lovforslaget 

2.1. Tilskud til nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det 

tyske mindretal i Sønderjylland  

2.1.1. Gældende ret 

2.1.2.  Kulturministeriets overvejelser  

2.1.3.  Den foreslåede ordning 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

5. Administrative konsekvenser for borgerne 

6. Miljømæssige konsekvenser 

7. Forholdet til EU-retten 

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 

9. Sammenfattende skema 

  



1. Indledning og baggrund 

 

Hovedformålet med lovforslaget er at sikre, 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 støtte.  

 

Folketingets Kulturudvalg afgav den 9. november 2016 beretning om utilsigtet virkning af lov om 

mediestøtte. Det fremgår af beretningen, at det ikke har været hensigten med mediestøttelovens 

bestemmelse om, at der ikke kan ydes tilskud til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvis af offentligt 

finansierede selskaber el.lign., at afskære medier i grænselandet fra at modtage mediestøtte.  

 

Det fremgår endvidere af beretningen, at der i udvalget er fuld tilslutning til at gennemføre en 

præcisering af mediestøtteloven, således at det sikres, at bl.a. Flensborg Avis ikke udelukkes fra at 

modtage mediestøtte fremover på grund af sine finansieringsforhold. 

 

Lovforslaget indeholder en præcisering af den gældende bestemmelse om, at der ikke kan ydes støtte til 

et nyhedsmedie, såfremt den offentlige støtte udgør 50 pct. eller mere af den samlede drift, således at 

nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i 

Sønderjylland, ikke er omfattet af bestemmelsen. 

 

Endvidere indeholder lovforslaget en redaktionel ændring som følge af, at Kulturstyrelsen ved en 

sammenlægning med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme pr. 1. januar 2016 har skiftet navn til 

Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Endelig ophæver lovforslaget den gældende § 21, hvoraf det fremgår, at kulturministeren fremsætter 

forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2016-2017.  

 

2. Hovedpunkter i lovforslaget 

2.1. Tilskud til nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske 

mindretal i Sønderjylland 

2.1.1. Gældende ret 

Ifølge § 2 i lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte kan der ikke ydes tilskud til 

nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede 

selskaber eller lignende. Et selskab betragtes i denne sammenhæng som offentligt finansieret, såfremt 

den offentlige støtte - herunder licensmidler – udgør 50 pct. eller mere af den samlede drift.  

2.1.2. Kulturministeriets overvejelser  

Det har vist sig, at Flensborg Avis, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig, modtager 

offentlig støtte i et sådant omfang, at nyhedsmediet ikke vil kunne modtage mediestøtte på baggrund af 

ordlyden af den gældende § 2. Tilsvarende modtager Der Nordschleswiger offentlig støtte via Bund 

Deutscher Nordschleswiger. 

Der har historisk set været opbakning til at støtte det danske mindretal i Sydslesvig, og Danmark har 

siden 1920 ydet tilskud til mindretallet, hvoraf hovedparten af den økonomiske støtte i dag ydes 

gennem Sydslesvigudvalget.  



Denne opbakning er for så vidt angår tilskud til nyhedsmedier kommet til udtryk i bl.a. Folketingets 

Kulturudvalgs beretning af 9. november 2016 om utilsigtet virkning af lov om mediestøtte, hvor 

udvalget bemærker, at det ikke har været hensigten med reglerne at afskære medier i grænselandet, 

som f.eks. Flensborg Avis, fra at modtage mediestøtte, selvom den offentlige støtte udgør 50 pct. eller 

mere af den samlede drift, da disse medier er med til at opfylde mediestøttelovens formål om 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.  

For så vidt angår det tyske mindretal i Sønderjylland har Danmark historisk ført en aktiv linje med 

hensyn til at fremme beskyttelsen af nationale mindretal og har internationale forpligtelser på 

området. Danmark har bl.a. underskrevet Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale 

mindretal, der bl.a. skal sikre bevarelse og udvikling af de nationale mindretals kultur og identitet 

samt garantere bestemte frihedsrettigheder i forhold til bl.a. nyhedsmedier.  

I lyset af dette vurderes det at være hensigtsmæssigt at sikre, at nyhedsmedier, der henvender sig til 

det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland, fremover kan modtage 

støtte – uanset omfanget af anden offentlig støtte. 

2.1.3. Den foreslåede ordning 

Det foreslås, at kravet om, at der ikke kan ydes støtte til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af 

offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende, ikke skal gælde for 

nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal Sydslesvig eller det tyske mindretal i 

Sønderjylland. 

Den foreslåede ændring vil i dag kun få betydning for så vidt angår Flensborg Avis og Der 

Nordschleswiger. Det er ikke udelukket, at nye tilsvarende nyhedsmedier kan blive omfattet af den 

foreslåede bestemmelses anvendelsesområde. 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

 

Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

 

Lovforslaget forventes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Administrative konsekvenser for borgerne  

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 

 

6. Miljømæssige konsekvenser 

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 

 

7. Forholdet til EU-retten 

Den gældende mediestøtteordning er godkendt af EU-Kommissionen den 21. november 2013 i henhold 

til reglerne om støtte efter EU-traktaten. Lovforslaget kræver derfor notifikation ved EU-

Kommissionen, før loven kan træde i kraft. 

 

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 



 

9. Sammenfattende skema 

 

 Positive 

konsekvenser/mindre 

udgifter 

Negative 

konsekvenser/merudgifter 

Økonomiske konsekvenser 

for stat, kommuner og 

regioner 

Ingen Ingen 

Administrative 

konsekvenser for stat, 

kommuner og regioner 

Ingen Ingen 

Økonomiske konsekvenser 

for erhvervslivet 

Ingen Ingen 

Administrative 

konsekvenser for 

erhvervslivet  

Ingen Ingen 

Miljømæssige 

konsekvenser 

Ingen Ingen 

Administrative 

konsekvenser for borgerne 

Ingen Ingen 

Forholdet til EU-retten Lovforslaget kræver notifikation ved EU-Kommissionen 

jf. reglerne om statsstøtte i EU-Traktaten, før loven kan 

træde i kraft.  

 

 

  



Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Til nr. 1  

 

Ifølge § 2 i lov om mediestøtte kan tilskud efter loven ikke ydes til nyhedsmedier, der ejes helt eller 

delvis af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Ifølge 

bemærkningerne til bestemmelsen betragtes et selskab som offentligt finansieret, såfremt den 

offentlige støtte – herunder licensmidler – udgør 50 pct. eller mere af den samlede drift. 

 

Det foreslås, at kravet i lovens § 2 ikke skal gælde for nyhedsmedier, der henvender sig til det danske 

mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland. 

 

Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises til afsnit 2.1. 

i de almindelige bemærkninger. 

 

Til nr. 2 

 

Der er tale om en redaktionel ændring som følge af oprettelsen af Slots- og Kulturstyrelsen pr. 1. januar 

2016. 

 

Til nr. 3 

 

Det fremgår af § 21 i lov om mediestøtte, at Kulturministeren fremsætter forslag om revision af loven 

senest i folketingsåret 2016-17. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at det er hensigten, 

at der senest tre år efter ordningens ikrafttræden politisk tages stilling til, om der er behov for at 

revidere ordningen ud fra erfaringerne med administrationen af lovens tilskudsordninger, herunder 

også den teknologiske indvirken på medieområdet samt udviklingen i markedet og medieforbruget. Til 

brug for den politiske stillingtagen gennemføres der ifølge bemærkningerne en evaluering af de i loven 

omfattede tilskudsordninger med henblik på en vurdering af, hvorvidt loven fungerer efter hensigten 

samt om dele af loven eventuelt har medført uhensigtsmæssige virkninger. Bl.a. er der ikke i loven 

indført et udgiverloft i ordningen. Ved evalueringen af loven vil det blive vurderet, hvorvidt det vil være 

hensigtsmæssigt at fastsætte et sådant loft. 

 

Der er på denne baggrund i efteråret 2015 gennemført en kortlægning af erfaringerne med 

administrationen af ordningen samt af udviklingen i mediemarkedet, -teknologien og -forbruget mm. i 

form af en høring af Medienævnet og mediebranchen. Det fremgår af kortlægningen af 

mediestøtteordningen, at det overordnede formål med ordningen synes opnået, idet der dog på 

baggrund af kortlægningen kan overvejes justeringer af regelgrundlaget. 

 

Det blev imidlertid besluttet, at mediestøtteordningen – bl.a. som følge af konvergensudviklingen - 

bliver en del af regeringens samlede mediepolitiske oplæg til den næste mediepolitiske aftale, 

jf. regeringsgrundlaget af 27. november 2016. Det bemærkes, at den gældende mediepolitiske aftale 

udløber med udgangen af 2018. 

 

På denne baggrund foreslås revisionsbestemmelsen i mediestøtteloven ophævet. 

 



 

________________________________________________________________________



Bilag 1 

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

 

Gældende formulering Lovforslaget 

  

§ 1 I mediestøtteloven, jf. lov nr. 1604 af 26. 

december 2013 foretages følgende ændringer: 

 

§ 2. Tilskud efter denne lov kan ikke ydes til 

nyhedsmedier, der ejes helt eller delvis af 

offentlige institutioner eller af offentligt 

finansierede selskaber el.lign. 

 

1. I § 2 indsættes efter ”el. lign.”: ”Det gælder dog 

ikke nyhedsmedier, der henvender sig til det 

danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske 

mindretal i Sønderjylland." 

 

§ 15. Kulturstyrelsen stiller sekretariatsbetjening 

til rådighed for nævnet. 

2. I § 15 ændres ”Kulturstyrelsen” til ”Slots- og 

Kulturstyrelsen”. 

 

§ 21. Kulturministeren fremsætter forslag om 

revision af loven senest i folketingsåret 2016-17. 

3. § 21 ophæves 

  

 

§ 2. Loven træder i kraft d. 1. juli 2017. 

 

 


