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Udkast til bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodi

ske blade og tidsskrifter

Vedhæftet fremsendes udkast til bekendtgørelse om distributionstilskud til

visse periodiske blade og tidsskrifter.

Udkast til bekendtgørelse er udarbejdet i forlængelse af den stemmeaftale,

der blev indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Socialistisk Folke

parti og Det Radikale Venstre) og Enhedslisten den 18. januar 2013 om en

ny ordning til fordeling af mediestøtte.

Kulturstyrelsen skal fremhæve følgende væsentlige ændringer i forhold til

den tidligere bekendtgørelse nr. 636 af 24. juni 2008 om distributionstil

skud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publi

kati on er:

1. Fastsættelse af titelbundgrænse og titelloft

Der fastsættes en titelbundgrænse for tildeling af tilskud. Bundgrænsen

indfases over en treårig periode, sIedes at den i 2017 vil udgøre 5.000 kr.

Der henvises til § 6, stk. 4 og stk. 5 i udkast til bekendtgørelse.

Der fastsættes tillige et titelloft for tildeling af tilskud. Titelloftet indfases

ligeledes over en treårig periode, således at det i 2017 vil udgøre 750.000

kr. Der henvises til § 6, stk. 6 og stk. 7 i udkast til bekendtgørelse.

2. Beregning af tilskud
For 2014 sker beregningen p baggrund det forventede antal distribuerede

eksemplarer i 2014 svarende til de hidtil gældende principper.

For 2015 og de efterfølgende r sker beregningen p baggrund af de fakti

ske distribuerede eksemplarer året før. Det vil sige, at tildeling af tilskud
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for 2015 vil ske p baggrund af de faktisk distribuerede eksemplarer i

2014. Der henvises til § 6, stk. 12 i bekendtgørelsen.

Ansøgningsfristen for tilskud for 2015 forventes at blive i midten af februar
2015, og ansøgerne vil primo april 2015 f oplyst det beregnede tilskud for

støtteret. Det endelige tilskud vil blive fastsat efter klagefristens udløb og

blive udbetalt forventelig primo juni 2015.

3 Dokumentation
For tilskud modtaget for 2013 og 2014 gælder fortsat, at udgiveren inden

den 31. maj året efter tilskudsret skal fremsende dokumentation for an

tallet af distribuerede eksemplarer — og såfremt udgiveren ikke kan doku

mentere antallet af distribuerede eksemplarer eller afholdte udgifter for

bundet med distributionen af publikationen, kan Kulturstyrelsen kræve til-

skuddet helt eller delvist tilbagebetalt. Der henvises til § 8, stk. i og stk. 2

i bekendtgørelsen.

For tilskud modtaget for 2015 og efterfølgende r skal udgiver ikke frem

sende dokumentation året efter tilskudsret. Der henvises til § 8, stk. 3 i

bekendtgørelsen.

4. Abonnement
Ved et abonnement forstås, at der foreligger en aftale mellem en udgiver

og en slutbruger, om at slutbrugeren fr leveret eksemplaret til sin hjem-

adresse. Der henvises til § 6, stk. 9, 2. pkt.

Bekendtgørelse indeholder tillige mindre sproglige og forstelsesmæssige

rettelser.

Det er hensigten, at bekendtgørelsen særligt med den nye beregningsme

tode og dokumentationskrav vil være en forenkling i forhold til de gælden

de regler p området.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i september 2013.

Eventuelle spørgsmål kan i perioden fra den 21. juni 2013 til 2. august
2013 rettes til juridisk konsulent Søren F. Jensen p telefon 33 73 33 27. I

perioden fra den 3. august 2013 til 9. august 2013 kan spørgsmål rettes til

chefkonsulent Inger Frydendahl.

Kulturstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærk

ninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 9. august kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til: bladpuljenkulturstyrelsen.dk
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Udkast til bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade
og tidsskrifter vil blive offentliggjort p Kulturstyrelsens hjemmeside
www. kulturstyrelsen.dk og p høringsportalen https://www.borger.dk/for
myndigheder/Sider/Om-hoeringsportalen .aspx

Der henvises nærmere til aftalen p: http://kum.dk/nyheder-og pres
se/pressemeddelelser/2013/januar/omlagninci-af-mediestotten-pa-plads/

Su anne ahler

Kontorchef

3


